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 تمهيد

احلمد هلل رب العاملني ، على  لللىف لهىلك مي ىعم ،عمىك، الىى  عبىع  يعًىدن لىلجد  ى  امل ى د  
عىىعا ، احلىىعاإ  ا امل ىى د ا، وىى ، ميالوىىج  ميال ىىجإ علىى  بىىلد،ا ءمىىد  ىىا   ا بىىعا  ميامل

 ميرمحة اهلل للعاملني ... مييعد .
لإن ملدينة القدس  كا،ة لعيد  تتملى  اىا عى   ىدن ا،ره، لملىي املدينىة الىر ت ىتيسع يتقىدي  
حنىىىل سلسىىىي بىىىكان املعمىىىلر   ىىى  عتًىىىاة الىىىديا،اا ال ىىىماميية، مي ىىىي ا،ره الىىىر يىىىار  اهلل تعىىىاا 

ذ ىع   ى د ا ا، وى  الىى  ع بىع   لهلا، مي د عشار القعآن الكعم  للملا يف ع سىع  ى  آيىة، مي 
 للىىك يعبىىل  اهلل  ىىل  اهلل عللىىك ميبىىلن، مي نىىك  ىىان ععميلىىك  ا ال ىىمامياا العلىى ،  ىىا  تعىىاا يف 
ىىىىْ ْد  ىىىىْ ْد احليأىىىىعأاْإ ْ اأ اليمأ ي ىىىىعأ  ْيعأًيىىىىْدْن لأىىىىليجد ْ ىىىى أ اليمأ ي عمي  بىىىىلر  ا بىىىىعا َ نب ىىىىًي أانأ ال ىىىىْى  عأبي

نأا  ألي  ،  ىىل  ع ىدا ا، اثيى  (لأك  لْن عْيأك  ْ  ي آيأاتْنأا ْ ، ك    لأ ال  ْملع  اليًأْوى   ا،أ يوأ  ال ْى  يأارأ ي
النًليىىة علىى   كا،ىىة القىىدس يف ا بىىجإ، ل ىىا  يف احلىىدي  اللىىعي  ال  تلىىد  الع ىىا      ا 
سجسة   الد، امل  د احلعاإ مي   د   ىا ميامل  د ا، و ال، ميا، و  اللعي   ىل عميا 

ميسالىىىى  احلىىىىع ني اللىىىىعياني، مي ىىىى   نىىىىا ابىىىىتمدا املدينىىىىة  دبىىىىلتملا مي كا،تملىىىىا الدينلىىىىة القًلتىىىىني 
 مياحلهارية.

يلىىد ع،ىىك  ىى   ىىدر  دينىىة القىىدس عن تكىىلن يف  عمىىن  قىى  تاراملىىا  لىىدا،دا للن اعىىاا مياحلىىعميب 
ميالوىىىىعاعاا، لي ىىىىً  تاراملىىىىا شىىىىىديد التعقلىىىىد  سىىىى  التىىىىىدا ف، مي   عايىىىىة يف ذلىىىى  لمل عملىىىىىا 

عوىع،ا  ،تملا الدينلة لعلملا  طمعدا لكس     ا، ن  نى العولر القدمية  ىتا برتاتل ي مي كا
احلىىىاف، لقىىىد تىىىداعأل عللملىىىا ا، ىىىن  ىىى   ىىىف  ىىىدب مي ىىىلب  نىىىى عب ىىىملا الكنعىىىا،للن يف حنىىىل 

 إ.7691ا،ل  السال   ًف امللجث  ىت ا توًتملا  بعائلف عنل  عاإ 



ع  مي أل    تاراملا، ع  مي ي  ميتلالك  دينة القدس  عع ة  هارية    عضخن  ا ععلأل يف 
التوىىالة احلهىىارية ميالتاعيىىا السقىىايف ميعمللىىاا التملليىىد، لقىىد عمىىف ا  ىىتج  اللملىىلث  مي  يىى ا  

 يعمف يكف  اا ة عل  ءل احلهار  الععيلة ا بج لة ميطم   عاململا يف  دينة القدس.
ل ىىىجإ، مي ملىىىً  مييعىىىد  ىىىىن اهل مىىىة الوىىىمللل،لة اللعبىىىة علىىى  القىىىدس   ىىىع  املىىىدائ ، مي دينىىىة ا

ميعميا القًلتىىىني، ع  ت ىىىت ا  نىىىا العمىىىف  ،ا بىىىعا ، مي لضىىىع املعىىىعا ، ميسالىىى  احلىىىع ني اللىىىعياني
الىىىد ميب يف بىىىًللملا يالدرابىىىة ميالً ىىى   ىىى  علىىىف رث الملىىىن عنملىىىا، مي  قىىىا  احلىىىا هلىىىا، مييلىىىان 

 ثمير ا يف ينا  احلهار  ا ، ا،لة. 
يف القىىىىدس  سىىىى  ،  تلىىىىعًة ا لا،ىىىى ،  مي نىىىىا ي الدرابىىىىة يف رىىىىا  احلهىىىىار  العلملىىىىة ميالاكعيىىىىة

مي تعدث  املعا ي، ميحبكن التخوص، لقد مي ع ا  تلار عل   لضلة ال كتًة امل  د ا، وى  
اللعي ال لدرابتك يابتااضة ميابت ج  للا،ًك مييلان ثمير  ىن املكتًة يف ينا  النملهة العلملىة 

ململمىىىة يف القىىىدس علىىى   ىىىع مياحلهىىىار  ا ، ىىىا،لة، ياعتًار ىىىا  ملب ىىىة  ىىى  اململب ىىىاا السقاللىىىة ا
 العولر،  ف ذل  يتن ثرابتك يقدر  ا ت م  يك املواثر مي ا تتلبف  للك ا بتنتالاا.

 أهمية الدراسة:
 ن التيريخ لنلي  املكتًاا ا بج لة ميثرابة عميضاعملا  ل تاريخ للاكىع ا بىج ي مياحلهىار   

كتًىىاا يىىدمير رئل ىىي يف ينىىا  ا ، ىىا،لة طىىلا  احلقىى  التارالىىة املختلاىىة،  لىى   ا ىىأل  ىىىن امل
  ىن احلهار .

لقىىىد  ا ىىىأل  ىىىىن املكتًىىىاا يف يىىىجث العىىىاد ا بىىىج ي مي نملىىىا القىىىدس، ينلىىىع السقالىىىة ميالعلىىىلإ  
ا بىىىج لة، ميينىىىا  التمىىىع العلمىىىي يف  ىىىىن الىىىًجث، ميتل لىىىد الوىىىجا العلملىىىة يىىىني علىىىعاث  ىىىىا 

 ،  لىى  ا تىىدا  شىىعاعاا التمىىع  ىى  ،ا لىىة، مييلىىنملن مييىىني شىىعلب ال ىىعب  ىى  ،ا لىىة ع ىىع 
املكتًىىاا ا بىىج لة لتًىىدث ثيىىىال  ا ملىىف الىىى  ران علىى  عقىىىل  ع ىىف ال ىىعب مي لىىلان ع  ا،دىىىا 
طليلة، مي ا ة يف العولر اللبط ، مما  ىان لىك ع ىأل ا،سىع يف ينىا  احلهىار  ال عيلىة الىر يىنعن 

 اا العاد الللإ.
 ععىدا  ا، ىىة الععيلىة ميا بىىج لة ميعلىى  مي ىىا الىىدمير امللىعم للمكتًىىاا ا بىج لة   ينكىىعن   

رعبىىملن الوىىمللل،لة ميا  ألياللىىة العامللىىة مي ىى  ي ىى مين يف ر ىىاان  ىى  امل ىىت عيني، لقىىد ع ىىً أل 
ال ى مي  احلهىىارية الىىر تتعىىعه هلىا ع تنىىا الععيلىىة ميا بىىج لة   تلىمف  اضىىع ا مي ىىدن، مي   ىىدث 



ا، اىىىىدم تلىىىىليك  ىىىىىا املاضىىىىي   ىىىىتقًلملا ل  ىىىى ، يىىىىف  ىىىىي يالدرلىىىىة ا،ميا تتنىىىىامي   اضىىىىلمل
ميالاوىىىف يىىىني ا لىىىف احلاضىىىع ميتعاسىىىك الاكىىىع  ميالعلمىىىي مي اضىىىلك ال ا ىىىي التللىىىد، لكىىىي تقتلىىىك  ىىى  

يععلىىلن عن ع ىىة يىىجث  اضىىي  ىىي ع ىىة يىىج  –ععىىدا  ا، ىىة الععيلىىة  –لىىىميرن، ،ن  ىى ا  الاكىىع 
   تقًف .

لأل ة الععيلة ا بىج لة    مي نا جي  التي لد عل  عن العلث  لدرابة الرتاث الاكع  ميالعلمي 
تعىىر رلىىت الت ديىىد ميالت ىىر ييرىىاث املاضىىي، يىىف العكىى   ىىل الوىى ل ، لكىىف  ع ىىة يعىى  عمي 
جتديد  قلقلة تًدع يالعلث  هلىا الىرتاث لت ىتلملن  لمىك ميت ىتخع  لىل عن، مي ى  ا ميكى  القىل  

الىرتاث  ىي ثرابىة  ن  ف لكع  اثر عل  الت ل   ل لكع يًدع يقعا    عا ع  للرتاث، لدرابىة 
للماضي لًنا  احلاضىع ميابتلىعام امل ىتقًف، ميعلى   ىىا يتللى  عللنىا ا  تمىاإ يدرابىة تعاسنىا 

 املكتيب ميتي للك،  ي ،ععم  اضلنا الى  هنتد      جلك مل تقًلنا.
ا عمهلة ذل  الرتاث مييدر لن عيهدا ع،ىك   ميكى     ن ععدا  ا، ة الععيلة ا بج لة يدر لن للدد

للىىد ع ىىة يىىج تىىاريخ مييىىج تىىعاث، ميع،ىىك     ىىتقًف ملىى     اضىىي هلىىن، لالوىىمللل،لة تاتعىىف عن ت
تارادا   يادا لل  لك ع  ثللف عقلي عمي ميا عي، لتلليك تعاث يقعىة  اللىة على  ،البىنا ع  مي ىي 
 دينة القدس. مي   ا تأل   لمىة  كتًىة امل ى د ا، وى  الىر تقتىر تعاسدىا ععيقدىا، ميلكنىك  ملىدث 

لاة ،تل ة الت د  احلهار  الى  يلالك  ىن ا، ة يف  ىىن الًقعىة احل ابىة  ى  الىلط  ياله
 الععيب، مي ىا الرتاث التللد يف  الة  ا    حيالظ عللك مييعتر يك    علعاث مي ملب اا.

 ىىى   ىىىىا املنطلىىىا تىىىأل  عمهلىىىة ثرابىىىة  لضىىىلة ال كتًىىىة امل ىىى د ا، وىىى ال للتعىىىعم  ا تاراملىىىا 
قىا  الهىل  على   اضىع ا، ياعتًار ىا ثعا ىة  ى  ثعا ىاا احلهىار  الععيلىة مي،لىي ا ميتطلر ىا مي ل

ا بج لة يف لا،ًملا املععيف، مي نىألدا  ى   نىايع التنىليع السقىايف، مي وىدردا لنلىع العلىلإ مياملعىارم، 
ميثرابة  ىن املكتًة تعر يف تعاسنا اللي  الكً ، ميتعر يف  هارتنا اللملخ، ميتعر يف ميا عنىا 

 ا، الة. ا  تداث مي 
لاملكتًىىىاا لىىىد  عيىىىة ع ىىىة، تعتىىىأل  ىىىعآ  هلىىىامي  عن تنمىىىع  ىىى   جهلىىىا لىىىرت   قلقتملىىىا السقاللىىىة  

ميالعلملىىىة، مياملتتًىىىع مل ىىى   تىىىاريخ احلهىىىار  الععيلىىىة ا بىىىج لة   جيىىىد  اىىىعدا  ىىى  الت ىىىللن يقهىىىلة 
 لل عيىىىة، مي ىىىىي عن ا ث ىىىار  ىىىىىن احلهىىىار   ىىىىد ميا ًتملىىىىا ميثعمتملىىىا  كتًىىىىاا عللىىىد ينا  ىىىىا لنلدىىىىا

 مي ثاريدا، ميععدا  قتنلا ا للً   ميالتنقل  العلمي.



مي  عريد ا برتبا  يف يلان عمهلة  ىن الدرابة، يف تكاىي ا شىار   ا عن الدرابىة ميا،حبىاث  
يف تاريخ املكتًاا املقدبىلة  لللىة العىدث ميالعىد ، ميتكىاث تكىلن ،ىاثر ، يىف   ، ىاف  ذا  لنىا عن  

ت نًىىىىىلن  لىىىىىقة الً ىىىىى  يف  ىىىىىىن امللضىىىىىلعاا ميالتوىىىىىد   سىىىىى دا  ىىىىى  الًىىىىىا سني ميالداربىىىىىني ي
 لدرابتملا،   لوعليتملا لق  يف لقلة  واثر ا ميتًعسع  علل ا ا عيهدا.

  دم الدرابة َ
 دم  ىن الدرابة  ا الكل  ع  لا،     للا،   شعا اا املاضي، ميا تداث احلاضع،  

رملعىة ا، ىدام التاوىلللة مي ي ال كتًة امل  د ا، و  املًار ال . ميعلى  ذلى  ميكى  يلىلر  
 عل  الن ل التافَ

التععم  ا ،لي  املكتًاا ميا،تلار ا     ج   ا تنًئ يك ثرابة احللا  العلملىة ميالسقاللىة  -7
 يف القدس.

 التععم  ا ،لي   كتًة امل  د ا، و  ميتطلر ا  ج  العولر املختلاة. -2
لىى  َ املل ىىع، الملعىىاا، التنمىىلن ، يلىىان اللضىىع الىىعا   ملكتًىىة امل ىى د ا، وىى   ىى    -3

العىىا للن مي ىىمل ج ن، اتىىد اا الىىر تقىىد ملا املكتًىىة، املعل ىىاا ميامللىىكجا الىىر تعىىا   نملىىىا 
 املكتًة.

ا رتاح يعت احللل  املالد  ملعا ة امللكجا الر تعا   نملىا املكتًىة، على   لجمىة رملعىة  -4
    التل لاا.
  نملج الدرابة َ

لضلة ، اعتمد الًا   عل  عبالل   نمل لة تتناب   ع القهلة عمي العنوع لدرابة  ىن امل 
 املدرميس  نملا َ

* املنملج التاراي الى  ي تند  ا ابرتثاث املاضي لا ص ع داسك تًعدا ملا تع ك    آسار لكعية 
لجعتمىىىىاث عللملىىىىا يف تكىىىىلي   قىىىىائا لديىىىىد ، مي ىىىىد ة ابىىىىتخدا ك يف ثرابىىىىة النلىىىىي  التارالىىىىة 

 ا امل  دية مبا للملا  كتًة امل  د ا، و  يف لا،ًملا التاراي . للمكتًا
*  ىىنملج ثرابىىة احلالىىة الىىى  يتملىى  يىىالتعما ع سىىع ممىىا يتملىى  ياللىىمل  عمي ات ىىاة الىىا ، مييعىىد 
 ىا املنملج  نمل دا هلللللدا ميابتكلاللدا للعلا ف املتلايكة ذاا ا،سع يف  لان املكتًىة مي قل ا ىا 

 ابتخدا ك يف ثرابة اللضع العا   ملكتًة امل  د ا، و .املختلاة، مي د ة 



 مي   ا،ثمياا الر ة ابتخدا ملا يف مجع املاث  العلملة ع  امللضلةَ
* ال يىاراا امللدا،لىىة َ  لىى  اىىأل  يىار   كتًىىة امل ىى د ا، وىى  مير يتملىا علىى  الطًلعىىة مي قايلىىة 

 امل جمللني عنملا.
 د هلىىىىل  يكىىىىف عنا ىىىىع املكتًىىىىة مي قل ا ىىىىا، ة ( بىىىىملا49*  ائمىىىىة املعالعىىىىة َ ميهلتىىىىل  علىىىى  ن

 ابتلاا  ا     ج   قايلة امل جمللني ع  املكتًة. ميتللد  نملا ، خة يف آ ع  ىن الدرابة.
 * املج مة َ  ل    ظ الًا   الملعاا عل  العللم.

 *  ىا لهجد ع  التقاريع مياملطًلعاا ع  املكتًة.
قوىىىي املىىىنمن لل قىىىائا العلملىىىة ميالتارالىىىة املعتًطىىىة الت –لملىىىد الطا ىىىة  –مي ىىىد  ىىىامي  الًا ىىى  

يامللضىىىلة،  بىىىتنًاد  ىىىا  ىىىد ينىىىدا عنملىىىا  ىىى   علل ىىىاا ميعلكىىىار  ىىىدإ ع ىىىدام الدرابىىىة ميهلقىىىا 
 ع عاضملا.

 ،طا  الدرابة مي دميث ا َ
اتىىىد  ىىىىن الدرابىىىة لت طىىىي  كتًىىىة امل ىىى د ا، وىىى  مي ىىىف  ىىىا يتعلىىىا اىىىا، ايتىىىدا   ىىى  تاراملىىىا  

العولر مي ىت ميضعملا العا   مي ف  كل،ا ا املاثية ميالًلعية، مي ىد ا تهى   مي،لي ا ميتطلر ا عأل
ا، ع للتععم  ا  ىن النلا ي، تلبلع ،طا  الدرابة لتلمف التاريخ لممللر مي،لي  املكتًىاا 

رىىىا   –يف القىىىدس  ىىىع الرت لىىى  علىىى   كتًىىىاا امل ىىىالد ياعتًىىىار عن  كتًىىىة امل ىىى د ا، وىىى  
 سف  علقدا رئل لدا للمعلل اا يف  نمل ة املكتًاا املقدبلة.ا –ا  تماإ يف  ىن الدرابة 

ميت طي الدرابة    النا لة املكا،لىة  دينىة القىدس حبىدميث ا ا  عاللىة ميال لابىلة املععميلىة، ع ىا  
(   عية  ىىت انن مي ىي لىرت  71   النا لة ال  نلة لتمتد  نى الات  ا بج ي للقدس بنة ن

السقاللىىة ميالعلملىىة الىىر ا،عك ىىأل يىىدمير ا علىى   ع ىىة املكتًىىاا يف  للجمىىة يىىاملت  اا ال لابىىلة مي 
 القدس مي ا ة  كتًة امل  د ا، و  املًار .

تقىىىىىدم ع مىىىىف  ىىىىىلر  ممكنىىىىة للمكتًىىىىىاا  –يف ،طىىىىا  احلىىىىىدميث ال ىىىىايقة  –مي ىىىىامي  الًا ىىىىى   
املقدبلة يواة عا ة مي كتًة امل  د ا، و  يواة  ا ة، مي  عثعي الكما  هلىن الدرابة، 

ن الً    د مجع ليميع ، ميلكنملىا ءاميلىة  تلاضىعة ميلملىد املقىف يف  ىىا الوىدث، لمىا  ىف عمي ع
 ىىىىا يتمىىىىد املىىىىع  يدر ىىىىك، لقىىىىد ع ىىىى ا  وىىىىاثر الدرابىىىىة يف يعىىىىت ا، لىىىىان عىىىى  هلقلىىىىا  سىىىىف 

  ىاالكما  املنللث.



 المصادر والدراسات السابقة :
 العوىلر املختلاىة، ،ىدر     يني امللكجا الر تعل  الًا  ، يف ثرابة تاريخ املكتًىاا يف 

املواثر مي لة املعالع الر اكنىك  ى   لى  النقىاب عى   ىىا التىاريخ، ميالل ىلم على  ا،ميضىاة 
 العلملة ميالاكعية الر  ا،أل بائد  مي تجمى.

 ىىىل الىىىى  يا ىىىع    ىىىاإ  سىىى   ىىى  الًىىىا سني عىىى  اتىىىله يف  –يف تقىىىديع   –مي ىىىىا ا، ىىىع  
اللضىع   حيىف امللىكف يقىدر هلديسىك ميا ت ا ىك حبسدىا ثرابة  سف  ىن امللضلعاا، يلىد عن  ىىا 

 ميثرابة ميتنقلًدا.
مي ان عل  الًا   للقت ن  ىن العقًة،  عا   مي عالعة  ن  ائف    الكت  الرتاسلة الىر اسىف  

 وىىىاثر عميللىىىة ع ىىىللة  بىىىتخعا  املعلل ىىىاا  ىىى  يطلهنىىىا الىىىر تالىىىد الدرابىىىة ميتلىىىًع عنا ىىىع ا 
ا منىىاذ   نملىىا  سىىف َ  سىى  ال ىىعاإ  ا  يىىار  القىىدس مياللىىاإ  يىى  ياملعلل ىىاا، ميهل ىى  ا شىىار   

بعمير املقدبي، ميا،،  ا للىف يتىاريخ القىدس مياتللىف لى  الىدي  احلنًلىي، ميالاىت  الق ىي يف 
الاىىت  القدبىىي للعمىىاث ا، ىىاملا ، مي   ىىا  سىى ،  ىىىل  ة العلىىلة  ا عحبىىاث املىىملاع السالىى  

مي ا ىىىىة اللىىىىد السالىىىى  مي ىىىىل عىىىى  القىىىىدس يهىىىىام  ا ذلىىىى  إ( 7691لتىىىىاريخ يىىىىجث اللىىىىاإ ن
 مللاىىىىاا ايىىىى  القىىىىدس املع ىىىىلإ  ا ىىىىف الع ىىىىلي مي ا ىىىىة  مللاىىىىك القىىىىلن ال عا ىىىىد العلىىىىن يف يلىىىىأل 
املقدسال ميهل   ا شار  يف  ىا املقاإ  ا ع،ىك ة العلىلة  ا  تىاب يلبى  العىس امللبىلإ ب 

 اللاإ مي وع يف العوع اللبل ال .الثمير الكت  الععيلة العا ة ميشًك العا ة لًجث الععا  مي 
تتملىىى  يعمل لتملىىىا ميتت ىىىن  –عمي    ىىىا ممىىىا مياسلملىىىا  –مياملعلل ىىىاا الىىىر تىىىى ع ا  ىىىىن املوىىىاثر  

ينىىدر ا، لهىىجد عىى  عهنىىا  ىى   ًاشىىع  عمي  ا لىىة عمي  ىىىت مياللىىة عىى   ع ىىة الكتىى  مياملكتًىىاا يف 
ميعشىىار  ا ذلىى  يف القىىدس، مي ىىع  ىىىا لقىىد ابىىتااث الًا ىى   ىى   ىىىن املوىىاثر يف حبسىىك  ىىىا 

  لنك.
 –عسنىا  ل وىك املوىاثر املختلاىة  -ميمما جتدر ا شار   للك يف  ىا املقاإ عن الًا    د عسىع  

علىىى  يعىىىت اللسىىىائا الىىىر تتعلىىىا يالكتىىى  مياملكتًىىىاا يف القىىىدس  نملىىىا ميسلقىىىة عىىى  مي لاىىىة ع ىىىني 
  كتًة امل  د ا، و ، مي د ابتااث  نملا الًا   مي للملا ميعلا عللملا.

 ىىي  لالىىة الل ىىل   -يف ثرابىىة  لضىىلعك  -قًىىة ا، ىىع  الكىىيثا  الىىر ميالملىىأل الًا ىى  ميالع 
 ا  ل ىىىىع املكتًىىىىة رىىىىا  الدرابىىىىة امللدا،لىىىىة، ع وىىىىد  كتًىىىىة امل ىىىى د ا، وىىىى  املًىىىىار ، يف  ىىىىف 



المعميم القابلة الر تعللملا  دن لل طني يواة عا ة، مي دينة القدس يواة  ا ة، ميلكى  
عسنىىىا   -إ  ىىىىن العقًىىىة عيهدىىىا،  لىىى  عتىىىل  للًا ىىى  لع ىىىة ذ ًلىىىة ياهىىىف اهلل مي ىىىدن، ة ا ت ىىىا

إ 7669ثي ىمأل  -عملك يكللة الرتيلة احلكل لة يقطاة     عبىتاذدا  ائىعدا يف الاىرت   ى  ع تىليع 
 يار   دينىة القىدس ميالوىج  يف امل ى د ا، وى  ميالل ىل   ا  كتًتىك العىا ع ، مي ىان ذلى   -

ا لل وىىل  علىى   ىىا تل ىىع  ىى   علل ىىىاا   إ، مي ىىين الطعيىىا26/72/7669يتىىاريخ   ىىان ممملىىدد
 لدا،لىىىة عىىى   كتًىىىة امل ىىى د ا، وىىى ،  ىىى   ىىىج  املقىىىايجا اللخوىىىلة الىىىر اىىىأل  ىىىع  ىىىديع 
املكتًة مي،ائًك، مياحلول  على   علل ىاا  نلىلر  عنملىا  سىف لملىارس  طلطىاا  كتًىة امل ى د 

كتًىة مي ىي  طلطىة يف ا، و ، لهجد عى  ا طىجة على  ،لىعاا ميتقىاريع  ى   نلىلر  عى  امل
 عرشل  املكتًة لد   ديع ا.

 لىىكلردا  ىىف امل ىىاعد  يف تىىلل   - يىىعا لن بىىج ة  -مياحلىىا يقىىا  لقىىد  ىىدإ ف  ىىديع املكتًىىة  
املعلل اا الج  ة للً  ، مي ىل  لعف تلللا عمحد الللخ ،ائ   ديع املكتًة، لقىد عتا ىا ف 

دا للىىىىىة مياتارللىىىىىة للمكتًىىىىىة، ميتقىىىىىدم ا طىىىىىجة علىىىىى  ال ىىىىى جا مياملعابىىىىىجا مياملكاتًىىىىىاا ال
املعلل اا اللامللة     ج  املقايجا  عملما مي د ا ا لاية ع  عبجملة  ائمة املعالعىة، مي ىف 

 ذل  ب لتك يف  نت الً   مي لا لك.
ع ىىا عىى  الدرابىىاا ال ىىايقة يف امللضىىلة، لًعىىد الً ىى  ميالا ىىص ميالتقوىىي د يعسىىع الًا ىى   

،عمىىىا  الىىىر  وىىىف عللملىىىا القعيًىىىة  نملىىىا مياملماسلىىىة هلىىىا  لللىىىة علىىى  ثرابىىىة  ًاشىىىع  مللضىىىلعك، ميا
العىىىدث، مي ىىىي يف رملعملىىىا   ت يىىىد عىىى  ع ىىىايع اللىىىد اللا ىىىد ، عبىىى لملا  نىىىا لأل ا،ىىىة العلملىىىة، 

 ميلًلان  ل ع الً   احلاف  نملا، عل  الن ل التافَ 
رلىة  علي ال لد علي .  كتًاا القىدس يف عوىع بىجطني املماللى ، ثرابىة ،لىعا يف -7 

إ( ميشىىىىىى لأل 7694املكتًىىىىىىاا مياملعلل ىىىىىىاا الععيلىىىىىىة، ال ىىىىىىنة العايعىىىىىىة، العىىىىىىدث العايىىىىىىع نع تىىىىىىليع 
ا يف ذلىى  24-5الوىىا اا ن (، ميالدرابىىة عًىىار  عىى  بىىعث لعوىىع املماللىى  يف القىىدس  عتمىىدد

حبكىىىن  ووىىىك، ميعشىىىار  ا   ا،ىىىة الكتىىى  يف امل ىىى د ا، وىىى  يف  –علىىى  املوىىىاثر التارالىىىة 
 ( .6 ا ة ميا د  ن ا ة 



ل ا  لبا ميلىال   رمي .  كتًىاا ا،ثيىع  يف  نطقىر القىدس مييلىأل حلىن َ ثرابىة  الىة،  -2 
ثرابىىىىىة ،لىىىىىعا يف رلىىىىىة الربىىىىىالة املكتًىىىىىةال اللىىىىىد التابىىىىىع ميالعلىىىىىعمين، العىىىىىدث السالىىىىى  نعيلىىىىىل  

 (.63-95إ( . ميش لأل الوا اا ن7664
عىىعا  مياللىىاإ مي وىىع يف يلبىى  العىىس. ثمير الكتىى  الععيلىىة العا ىىة ميشىىًك العا ىىة لىىًجث ال -3 

العوىىع اللبىىل ، تعمجىىك عىى  الاع، ىىلة ،ىى ار عيا ىىة ميءمىىد  ىىًار، مي،لىىعتك ثار الاكىىع املعا ىىع يف 
 ىىا ة. مي ىىىا العمىىف  ىىان يف ا، ىىف ربىىالة ث تىىلران  431إ . مييقىىع يف 7667يىى ميا عىىاإ 

 مىىىا  ىىىل   –إ  ىىى  لا عىىىة ال ىىىلريلن نلع، ىىىا( ميالً ىىى  7646للممللىىى ،  وىىىف عللملىىىا عىىىاإ 
ميسىىف  لبىىلعة يف  لضىىلعك، ا ىىتص  كتًىىاا القىىدس يف الوىىا اا  ىى   –نلا،ىىك مياضىى   ىى  ع

. مييعتىىىىأل  ىىىىا ذ ىىىىعن عىىىى   كتًىىىىاا القىىىىدس يف  ىىىىىن الوىىىىا اا  219-211، 757-753
  ودردا    د عنك ،  ثارس للملضلة.

مي ىىىي علىىى  العمىىىلإ د تعىىىا   –علىىى   ىىىد علمىىىي  – ىىىىن ع ىىىعب الدرابىىىاا مللضىىىلة ثرابىىىتنا  
يوىىىلر   ًاشىىىع ، مي ىىىع ذلىىى  لقىىىد ابىىىتااث الًا ىىى   نملىىىا ميعشىىىار  للملىىىا يف  لضىىىلعنا يف رململىىىا 

  لنك.
 عنا ع الدرابة مي ًا سملا َ

اشىىتملأل الدرابىىة علىى   قد ىىة ميسجسىىة  ًا ىى  مي ااىىة لهىىجد عىى  النتىىائج ميالتل ىىلاا مي ائمىىة  
 املعالع.

ا يًىىني  لضىىلة الدرابىىة ميطًلعتملىىا، ا عمهلىىة الدرابىىة مي ىىدلملا  ، مياملىىىنملج تناميلىىأل املقد ىىة امللىىدد
املتًىىىىىع يف ثرابىىىىىة امللضىىىىىلة، ا ،طىىىىىا  الدرابىىىىىة مي ىىىىىدميث ا، يلىىىىىي ذلىىىىى  املوىىىىىاثر ميالدرابىىىىىاا 

 ال ايقة، ميع  دا تاعيد لعنا ع الدرابة مي ًا سملا.
ميعىىىا  املً ىىى  ا،مي  احلع ىىىة العلملىىىة ميالسقاللىىىة يف القىىىدس علىىى  اعتًىىىار عن  ىىىىن احلع ىىىة تعىىىد  

 ىى  السىىا  لعىىا   كتًىىة امل ىى د ا، وىى  يف شىىقملا  ىىد جد  نطقلدىىا لدرابىىة امللضىىلة، ع ىىا املً
التاراي  نى الات  ا بج ي  ىت عوع،ا احلاف، يف  ني عا  املً   السال  ا،    كتًىة 
امل  د ا، و  يف ميضعملا العا  . مي ىن املًا   السجسة تكاث اسف مي د   تكا لة يف ثرابة 

، ميعلىى  عبابىىملا ة ر ىىد ميت ىى لف رملعىىة امللضىىلة .  ىىىل  ة ابىىتنتا  رملعىىة  ىى  النتىىائج
    التل لاا.



مي ن عرض  عملنا  ىا الًا   مياململتمني ميا،باتى  ا،لاضف، لىل  يتلللا اهلل ميلهىلك، مي ن  
 وع،ا لم  عند ع،ا نا، مي ل لملد املقىف، مي، ىي  اهلل العىلن ميال ىداث ميالعشىاث،  ،ىك ،عىن املىلا 

 مي،عن الل .



 علمية والثقافية في القدسالمبحث األول : الحركة ال
 
 تمهيد : 1/0 
احلع ة العلملة ميالسقاللىة يف القىدس الىر  ا،ىأل بىائد  يف  –يعا   ىا املً   يولر   توع   

الًجث، مييلان  د  ،هللملا ميعلا ف ا ث ار ا، ميع ن ،تالملا الاكع  املتمسف يف الكت ، عل  
مي ىل  -لضىلة ال كتًىة امل ى د ا، وى ال اعتًار عن  ىىن احلع ىة تعىد  ىد جد  نطقلدىا لدرابىة  

 لى  ارتًطىأل ،لىي  املكتًىاا ميتطلر ىا مبىد  منىل ميتطىلر احلع ىة  -يلأل القوىلد  مىا يقللىلن 
 العلملة ميالسقاللة يف الًجث.

مي ىىان  ىى  الهىىعمير  يف يدايىىة  ىىىا املً ىى  ا ملىىاة يلم ىىة ي ىى   عىى  تىىاريخ ميل عاللىىة القىىدس  
 ة مبكا،لة امللضلة ءف الدرابة.للل لم عل  ا،ميضاة ال ائد  املتعلق

 
 لمحة جغرافية وتاريخية عن القدس : 1/1 
القدس  ي   ىد  علا ىن امل ىلمني العمي لىة ميعا ىمة لل ىطني ال لابىلة، ميبىتمف  ن شىا   

 –اهلل  ا ثا ىأل ال ىمامياا ميا،ره، لالقىدس ععيلىة املنلىي مياهلليىة، عب ىملا اللًلبىللن العىعب 
قىىلا عللملىىا اليلربىىادال عمي اليًىىلسال علىى  ابىىن اللًلبىىلني ينىىا  ميعطل –مي ىىن يطىى   ىى  الكنعىىا،لني 

(. مي نى ذل  التاريخ  ا يل نا  ىا د تععم 7 .إن 3111القدس ا،ميلني، مي ان ذل  بنة 
يقعة يف العاد تواحلأل عللملىا انى  ميا تلى  عللملىا ال ى ا  ميالطىا علن  ى   ىف  ىدب مي ىلب  

  يره لل طني مي ا ة  دينة القدس.
لقىىدس  ىىا ع   هىىارية لىىى  تناىىعث اىىا ثمين بىىلا ا  ىى   ىىدن العىىاد، ميحيىىار  ىى  ميتعىىد  دينىىة ا 

الًا سني  ف    حيامي  ابتلاام عبًاب ،لىي   ىىن املدينىة املقدبىة ميالتعىعم  ا اتوىائص 
 ا  عاللة ميالتارالة مياحلهارية الاعيد  الر يتمتع اا  ف    املل ع ميامللضع.

مي عا مة  ى  العلا ىن، مي منىا  ىي  ع ى   شىعاة يتا ىع ميالقدس لل أل رعث  دينة    املدن ع 
مبعان تارالة ميثينلة مي هىارية  لمىا تىلالعا يف  دينىة ع ع ،لمدينىة القىدس هلتىف  كا،ىة يىار   
يف ميعىىي ا ، ىىان يف  ىىف  كىىان مي  ىىان،  لىى  الىى ا تارالدىىا ييهنىىا  دينىىة تىىعلت ا بت ىىىجإ 



مي ا ا توىىاان هلىىا ميلىىعه بىىطل ن طلعدىىا ، ىىد  ىى  ال ىى ا ، مي ىىي تت مىىف يالوىىأل علىى  ءىىا
 عللملا يالقل .

مي  يلخىىص  ىىىا الل ىى  ميا ىىع  دينىىة القىىدس التىىاراي اا دىىا، عمي  مىىا  ىىدث يالتاوىىلف، مي   
يكلىىى  عىىى  ميا عملىىىا املعيىىىع انن، ميلكنىىىك يكلىىى  عىىى   هىىىلر ا التىىىاراي مييمل ىىىد شخوىىىلتملا 

 املتمل   املتمعث  عل   ف  لن مي اد.
املدينة تكل  ع   عا ف تيلقأل للملا القدس، لا تلأل  جهلا  عا    ميالقعا   املتي،لة لتاريخ 

 ع ل ة مي كا،ة  هارية رللعة، مما لعلملا ثمي دا يف  ل  احلدث التاراي،  ىل  ال ا املدينة 
 يانالمة عل   ع  يتملا ميعمهلتملا ا برتاتل لة.

التاا ىىلف، ميكىى  القىىل   ميلل  عاللىا عيهدىىا  بىىقاطا ا املختلاىىة علىى  القىدس، ميثمين التطىىع   ا 
 ن املدينة  د مي عأل يف ع ن  نطقىة يف العىاد َ  نطقىة الً ىع ا،يىلت املتلبى ، ميتلىكف  ىىن 
املنطقىىة ،قطىىة جتمىىع للممىىعاا الدميللىىة اهلا ىىة،  مهىىلا لًىىف طىىار  ميالىىدرث،لف مي نطقىىة اتلىىلج 

 عأل  هلا  ع   ميياب املندب مي نا  ال لي .
    مىا  ىل  سى  لل لابىي مياملتعًىد، لملىل  لضىلة حياىف مي لضلة القدس  س  للدارس ميالًا 

ياحلقائا امللضلعلة مييالل ائع التارالة، ميالعلاط  مياملعتقداا الدينلة،  ىف  ىىا ع  ى   دينىة 
القىىدس عمهلىىة ميالىى دا ميتاىىعثدا   يلىىار ملا للملىىا ع ىىد،  ىىىت  ىىدا ع ىىن  دينىىة يف العىىاد يعىىد  كىىة 

 املكع ة مياملدينة املنلر .
هلىىأل  ىىىا العنوىىع يف جتىىلا  بىىعيع عىىأل  ىىا ي يىىد علىى  سجسىىة آ م بىىنة املل ىىع  ميبىىلم عحبىى  

ا  عايف ملدينة القدس مياملعا ىف التارالىة املتعىدث  هلىىن املدينىة، لهىجد عى  ا شىار   ا  كا،تملىا 
الدينلىىة مياحلهىىارية ميلكنىىر يطًلعىىة احلىىا  ل ىىأل  عنلدىىا يالىىد ل  يف تاا ىىلف  ىىىن امللضىىلعاا، 

تطلع العللة  للملا يف  واثر  تخووة عشع،ا  للملىا مجلىة يف  ىنت  ىىا الً ى ، لإن اململتن ي 
ميلكىى   ىىىا العىىعه ال ىىعيع يملىىدم  ا  لقىىا  ،مىىع   نىىا ميع ىىع   نىىا  تقلث،ىىا  ا التعىىعم  ا 
طًلعىىىىة  ىىىىىن املدينىىىىة  ىىىى   لىىىى  النلىىىىي  ميالتطىىىىلر ميعًقعيىىىىة املكىىىىان ميالت هىىىىع، ميملدينىىىىة القىىىىدس 

  ال ىىىىملف علىىىى  ا ، ىىىىان جتا ىىىىف  ول ىىىىلاا املىىىىدن، عمي شخوىىىلتملا ميهلىىىىا ااي ا ىىىىا، ميلىىىىل   ىىىى
  هىىاعملا ملعىىاي  سايتىىة مي يهنىىا توىىنع  ىىناعة  سلملىىا يف ذلىى   سىىف ع   ،تىىا  آ ىىع  ىى   ىىناعة 

 ا ، ان.



ميهلتىىىف ل عاللىىىة القىىىدس  لىىى دا ل ىىىل دا يف  ىىىا اا التىىىاريخ بىىىلا  القىىىدم عمي احلىىىدي ، لتقىىىع  
حنىىل ني ىىني  للىىل  ىىرت  ىى   دينىىة   دينىىة القىىدس يف  لىى  لل ىىطني لىىل  تىىف  ىىخع  علىى  يعىىد

( شىىع ي لىىعينتس، مي ىىد ي35573( مشىىا د، مي ىى  الطىىل  ني37552اليالىىاال، علىى   ىى  العىىعه ن
ينلأل املدينة عل   عتاعاا عريعة هلل  اا رملعة ميثيىان، مي ىىن املعتاعىاا  ىي َ لًىف  لر ياىا 

ميلًىىىف ي يتىىىا القىىىائن عللىىىك احلىىىعإ القدبىىىي اللىىىعي ، ميلًىىىف ع ىىىعا  لىىى  تللىىىد  نل ىىىة القلا ىىىة، 
يىىىالقعب  ىىى  يىىىاب ال ىىىا ع ، ميلًىىىف  ىىىملللن اللا ىىىع عللىىىك   ىىى د النىىىيب ثاميميث، ميهلىىىل  ياملدينىىىة 

(  ىىىرتدا عىىى  بىىىط  962لًىىىا   نملىىىا َ لًىىىف رعس عيىىىل عمىىىار، ميلًىىىف ال يتىىىلن، ميتعتاىىىع املدينىىىة ن
(،  ما هلل  ياملدينة عد  تج  ميعميثية، مي ىن ا،ميثية  ي المياث   درمين    ال ىعب، 2الً عن
 نىىىلإ  ىىى  اللىىىع ، مييًىىىدع اللاثيىىىان  ىىى  الطىىىعم اللىىىماف ال ىىىعيب، مييلتقلىىىان يف لنىىىلب  ميمياث 

 ( .3املدينة، مييىل  حيلطان ياملدينة    اللع  ميال عب ميا نلبالن
مي ىىان  ىى  الطًلعىىي عن يقىىع ا تلىىار بىىكاهنا ا، ىىللني مي ىىن اللًلبىىللن نيطىى   ىى  الكنعىىا،لني  

لقىىىدس الىىىر عطلقىىىلا عللملىىىا ابىىىن اليًىىىلسال  نىىىى العىىىعب( علىىى   ىىىىا املل ىىىع يالىىىىاا لًنىىىا   دينىىىة ا
ا،لى  السالى   ًىف املىلجث، ميذلى  ملىا يتملى  يىىك  ىىا املل ىع  ى   وىا،ة طًلعلىة يف ميلىك ال ىى ا ، 

 لهجد ع  تللع امللان يك، لعل   قعية    ال و  يًلسال يللد  ا    يع يف مياث   درمين.
بىىىللن علىىى  الق ىىىن ا نىىىليب  ىىى  مييعتىىىأل ال وىىى  يًىىىلسال ع ىىىدإ عينلىىىة املدينىىىة، مي ىىىد شىىىلدن اللًل  

ىا عاللدىا لل ىلطع  على  املنطقىة، ميع ىاطلا احلوى   اهلهًة اللع لة، ميشىلدميا يف طىعم احلوى  يعلد
 (.4ي لرن

مي كىىىا  ا ىىأل  دينىىة القىىدس يف  ل ىىع  تملىى   ىى  عره لل ىىطني لعىىف  نملىىا ال ىىلر  الىىلط   
ا اعتًار ىىىا  ع ىىى  (، ا، ىىىع الىىىى   ىىىدا يىىىًعت العلمىىىا  ا، ىىىد ني  5املقىىىدس مي لتقىىى  ع طىىىارنالن

الكل   الى  ،علس على  بىط ك، مييىدمير يف للى  القىدس عىدث  ى  املىدن ميالقىع ، ميملل عملىا 
 ميعمهلة ثينلة ميعمهلة  هارية.  برتاتل لة ىا عمهلة 

 ميتنق ن  دينة القدس  ا   مني َ 
املدينىىىىة القدميىىىىة نالقىىىىدس اللىىىىع لة( مي ىىىىي  ا ىىىىع  يمسار ىىىىا الدينلىىىىة، ميتهىىىىن  عمىىىىن ا، ىىىىا    -7
قدبىة، ميع ىن  ىىن ا، ىا   الامل ى د ا، وى ال، مي ىل احلىعإ املقىدس للم ىلمني، الىى   اىىل امل



 للىىك  لىىلب املجيىىني  ىى  يىىر الًلىىع. مي ىىد ا تلىىأل  بىىعائلف  ىىىا الق ىىن  ىى   دينىىة القىىدس عىىاإ 
 إ.7691

املدينىىة ا ديىىد  نالقىىدس ال عيلىىة( َ مي ىىي  اللىىة ياملًىىا  ميالطىىع  احلديسىىة، مي ىىد ا توىىًأل  -2
 إ.7649 ىا الق ن     دينة القدس ا توايدا ميابتللأل عللك عنل  عاإ  بعائلف 

ميتلكلف املدينة  ل ا،عكاس لدف للمل ع ا  عايف الى  تنمل للك ميملنا ملا الطًلعي ميلطًلعة  
النىىاس الىىىي  ينتمىىلن  للملىىا، مي ىىج  تاراملىىا الطليىىف تععضىىأل القىىدس ملىىملسعاا  ارللىىة  تعىىدث   

م يف  عمىن ا، لىان، لرت ىأل يوىماا مياضى ة على  ميا عملىا  ا،أل  تعارضة ا،بىللب مياهلىد
 التنملمي ميطايعملا املعمار .

لقىد   – ل  تتمل  يلخولة مياض ة املعاد  –ميملا  ا،أل القدس ع سع املدن لعاث  يف العاد  
 لاأل ،ا ملا  ع  ىن اململسعاا اتارللة مي  لأل يلنملا مييني طًلعة  ل عملىا مي الىاا  ، ىاهنا 

ميالعمي لىىة، ميلهىىجد عىى   لهنىىا  دينىىة لعيىىد ، لملىىي  دينىىة شىىع  عميبىىطلة، محلىىأل املاثيىىة ميا، نلىىة 
يعىىىت  ىىىاا ،م ا ىىىا يف املنطقىىىة،  ىىىىن املىىىدن ،لىىىيا  م طىىىاا علىىى  الطىىىع  اللا ىىىلة يىىىني 

 (.9 واثر احلهاراا يف  عا ف تارالة  تعدث ن
ملىىىا، مي كىىىىا ميكىىى  القىىىل   ن القىىىدس  ىىىدا  وىىىًدا لل هىىىاراا اللالىىىد ، مييلتقىىىة للتااعىىىف يلن 

تتمسىىف القىىلن يف رمحملىىا لتلىىد ا  هىىار   تملىى  ، مي ىىىل  ميكىى  القىىل   ،ىىك لل ىىلة القىىدس علىى  
 طلد امللا جا، لقد عث  ذل   ا تج   احلهىاراا على  عرضىملا مي ملىلر  ج ى   ا ىة 
 الأل اا، مي   ع ن  ىن املج   تًللر سقالة  قدبلة  تملى   تتعىايس يف يلجمىة ععيلىة  بىج لة 

ثينلة ميسقاللة تعايلأل يف بجإ ميميئاإ للما يلنملا. ميلل   عيلدا مياحلالة  ىن عن ميهلته  تعدثية 
ت ىىدمي القىىدس  وىىدر  هلىىاإ لكسىى   ىى  املًىىدعني  ىى  العلمىىا  ميا،ثيىىا ، ميعن يوىىً   ل عملىىا يىىف 

 ميثمير ا عا لني لاعلني يف  طلطملا مييف تلكللملا املعمار  ميينائملا احلهار  املتمل .
دس لملىل  ىدي  طليىف  ل ىف يف القىدإ،  ىاثإ  ى  ععمىا  التىاريخ ع ا احلدي  ع  تاريخ الق 

ال ىى لا، لملىىل   يقىى  يف  ىىدان عنىىد يىىد  عوىىع الكتايىىة يف القىىدس عميائىىف ا،لىى  السالىى   ًىىف 
امللجث، يف يت امي ن  ا عولر  ا  ًف التاريخ الر شملدا  ملىلر ا ، ىان العا ىف يف القىدس، 

 لقدس  ع يعد  ال  ان مياملكان.مي ىا التاريخ  ل مثع  تااعف ا ، ان يف ا



مي،نمىىىع يف يعىىىد ال  ىىىان لن ىىىد عن تىىىاريخ القىىىدس  ىىىل تىىىاريخ  توىىىف علىىى   ىىىد  العوىىىلر  الىىىف 
 يي داث  س  ، ميميكننا عن ،ق ن  ىا التاريخ  ا  ع لتني رئل لتني َ

 املع لة ا،ميا َ تاريخ القدس  ًف الات  ا بج ي. 
 ت  ا بج ي.املع لة السا،لة َ تاريخ القدس يعد الا 
مي ىىىىا التق ىىىلن لىىىك  ىىىا يىىىألرن لا ،طج ىىىة الععيلىىىة ا بىىىج لة يف القىىىعن ا،مي  اهل ىىىع  نال ىىىايع  

امللجث (  ان هلا تيس  ا عل  القدس  ا ة مياملنطقة الععيلة عمل دا، حبل  ميك  عن منلى  يىني 
  ا  ًف  ىن ا ،طج ة مي ا يعد ا، مي د 
ع لتني يعىىد  عثميار، مي ىىان يوىىاة عا ىىة تارادىىا  تنلعدىىا،  ىىع تىىاريخ القىىدس يف  ىىف  ىى   ىىاتني املىى

ءالمدىىا علىى  مي دتىىك ميعلىى   ىىد  القىىعمين الىىر  هىىأل علىى  ،لىىي  ميينىىا   دينىىة القىىدس، ميكننىىا 
ميحن  ، ت هع تاراملا عن ،ق  عند ع ىن احلقىائا الًىار   للملىا، لنىى ع ا يإجيىا  ثمين تاوىلف، 

ا يأل  مي د   ىا التاريخ.  مي،نمن  نملا عقدد
 رحلة األولى : تاريخ القدس قبل الفتح اإلسالمي :الم 
لن لالتمعأل  لمة اململر ني على  عن العىعب  ىن  ملب ىل  ىىن املدينىة،  لى  عب ىملا اللًلبى 

مي ىىن لىىعة  ىى  الكنعىىا،لني العىىعب ميعطلقىىلا عللملىىا ا دىىا يل ىىتملن  ىىل يلربىىاد، ميتعىىر يف اعتقىىاث ن 
 (.1،لة ا لكالن دينة ا لك، مي ان ع ف  ىن املدينة يعتقدمين يل دا

مي ان ينا   ىن املدينة يف  لاف ا،ل  السالسة  ًف امللجث، ميذلى  تد ىة  ىعه ثلىاعي ميآ ىع  
 مىىىىا تىىىىى عن يعىىىىت   –ثيىىىىر، لىىىىىا لقىىىىد ينىىىىلا  ىىىىلكجد ملعًىىىىلث ن ا،علىىىى  اليلربىىىىادال عمي البىىىىادال 

ر مي ان  لى  القىدس  ىل ا لىك ا،على ، مي ى   نىا ا ت ىًأل املدينىة  دبىلتملا الى -( 9املواثرن
 ابتمعا يعد ذل  ،بًاب ع ع .

ع علأل القدس عمي   ا ععلأل يابن البادال ا د اململب  عمي ا لك ا،عل ، مي د  ل،أل المملكىة  
 دينةال     ىا  ى  املىدن الكنعا،لىة ميعىعم  ى  ع ىا   لل ملىا ال ىدميإ بىادال مي ال لكىي  ىاث ال 

ني التابىىىىع علىىىىع ميالعثمي   ىىىىاث ال ميعمي  ذ ىىىىع هلىىىىا ميرث يف ،وىىىىل  المملىىىىار  املوىىىىعية يف القىىىىع،
ميالسىىا   علىىع  ًىىف املىىلجث، يوىىلر  اليلرميشىىاللنال مي عنىىان علىى  ا،رلىى  ال دينىىة بىىادال  مىىا ميرث 

بىىىادال مييف  –ذ ع ىىىا يف ربىىىائف تىىىف العمار،ىىىة يف القىىىعن العايىىىع علىىىع  ًىىىف املىىىلجث يابىىىن اليىىىلرمي 



. ( 6النقىىىلأل ا،شىىىلرية يابىىىن العميرميبىىىللملاال ميع ىىىدإ ابىىىن هلىىىا يف العملىىىد القىىىدم  ىىىل الشىىىاللنالن
 ميعطلقأل ع ا   س   عل   دينة القدس عأل العولر. 

مييته  مما بًا عن اللع  الكنعا  الععيب  ل الى  عب  املدينة يف   ان يعلىد يف املاضىي  
مي ىىل الىىى  عطلىىا عللملىىا ا ملىىا، ميع ىىاإ للملىىا يلتدىىا للعًىىاث  يىىى ع للىىك ابىىن ا لىىك لي ىىً أل  ًلىىة 

ىىا، ميابىىتمعا  ىىىن  ىىاة املدينىىة  ىىع تتىىاف  العبىىا ا ال ىىماميية ميا،تقىىا  ع ىىف القىىدس  ىى  مي  د
 الديا،ة الكنعا،لة  ا اعتنا  ا،ثيان ال ماميية السجث َ اللمللثية لالنوعا،لة لا بجإ.

ا ث عا احلهار  الكنعا،لىة يف  دينىة القىدس ميالىًجث الىر  لهلىا، مييل ىأل امل ىا ة الىر  ا،ىأل  
اف عريعىني ثميمنىان*(، مي ىد ع ىاد اللًلبىللن تل لملا املدينة  ىج  ا،لى  السىا   ًىف املىلجث  ىل 

 .إ  ا،ىىىأل القىىىدس  7611 ىىىدينتملن ي ىىىلر، مي ىىىني  ىىىع  يىىىعا لن نعللىىىك ال ىىىجإ(  ىىىلاف بىىىنة 
  دينة  تكا لة ذاا  اعد   لكلة مي لا ف ثينلة مي ع    قدس.

 .إ يعىىىد ا،تقىىىا   لبىىى  نعللىىىك ال ىىجإ(  ا لىىىلار ريىىىك، ميعلىىى   سىىىع ا،قهىىىا  7146مييف بىىنة  
  ىى عا  التلىىك، تىىلا  لىىاث  يىىر  بىىعائلف اليلشىىع يىى  ،ىىلنال الىىى  عىىأل هنىىع ا،رثن ( بىىنة يف41ن

 (.71ميا تف  دينة العرحياال ميلكنك د يال  يف ا بتلج  عل  يًلس الالقدسالن
ىا علىلملن   ميد ت ق  القدس يف يىد يىر  بىعائلف    يعىد  ملىلر النىيب ثاميميث نعللىك ال ىجإ(  لكد

 ًائىىف  بىىعائلف يف ذلىى  الىى    تقعيًدىىا،  لىى    ىى  الىىى   ىىان  ىىد مي ىىد  – .إ 7121بىىنة 
 (.77جبلس يهن حنل سجسني عل   قاتفن

ا تف ثاميميث املدينة الر  ا،أل تععم آ،ىا  يابن اليًلسال يف القعن احلاث  علىع  .إ. مي ىد  
ميلىىا يف ا تلىىارن هلىىا عا ىىمة مللكىىك ،هنىىا  وىىلنة ميي ىىملف الىىدلاة عنملىىا،  مىىا عهنىىا تىىىت كن يف 

ميعطلىىىىا عللملىىىىا ابىىىىن العميرشىىىىللنال مييىىىىد  وىىىىعن امللكىىىىي للملىىىىا، ميلىىىىداميميث ، ىىىىًأل  الطىىىىع  العئل ىىىىلة،
 (.72الامل ا  الن

ا ميرث بىىىللمان نعللىىىك ال ىىىجإ( امللىىى   ىىى  يعىىىد عيلىىىك الثاميميثال مي كىىىن عريعىىىني بىىىنة  ىىىا يىىىني  
 .إ، مييىىىد  ىىىلكجد ميهلوىىىلناا ميسكنىىىاا، مي ىىىد ث ىىىع  ىىىىا اهللكىىىف عىىىد   ىىىعاا يف 693-623

أل احلاضىىع، ر ىىن  ىىف انىىامي ا الىىر  ىىاإ اىىا ينىىل  ىىملللن للعسىىلر التىىاريخ مي  ميلىىلث لىىك يف الل ىى
 .إ  ا 7121على  يقايىان، مي كىىا د تىىدإ ثميلىة اللملىلث بىل  لىىرت   وى  ، ا تىدا  ى  بىىنة 

 (.73 .إ ع  ع ف     عن    ال  انن623بنة 



ث مييعد بللمان ا،ق مأل الًجث يف عملد  لاك  ا مملكتني، مي ل ع ع  تل ع مي نتمع    اللملىل  
مهىىىا مملكتىىىا  –( 74علىىى   ىىىد تعًىىى  ع ىىىد العلمىىىا ن –الىىىىي    جيتمعىىىلن علىىى  ،ىىىيب مي   لىىى  

  بعائلف مييمللذا َ
* مملكة  بىعائلف َ  ا،ىأل تللىد يف اللىما  ميا ىىا ال ىا ع  ن،ىايل ( عا ىمة هلىا، ميعاشىأل 

 .إ،  ل   ه  عللملا املل  ا،شلر  البعللن 627 .إ  ا بنة 621يف الارت     بنة 
 .السا ال

* مملكة يمللذا َ  ا،أل تللد يف ا نلب ميا ىا عميرشللن عا مة هلا، ميعاشأل يف الاىرت   ى  
  .إ،  ل   ه  عللملا  ل  يايف ال،ًل ى ،وعال.599 .إ  ا بنة 623بنة 

مي كىىا د تعمىع اململكتىان طىليجد، يىىف تجشىتا  ا ا،يىد، ميب ىيب اللملىىلث على  يىد  لكىي عشىىلر  
 يجثمهىىا نعشىىلر مييايىىف(. مي ىىف العىىعب اللًلبىىللن يعللىىلن يف مييايىىف، مي،قىىف  ىى  يقىىي  ىىنملن  ا

  دينتملن املقدبة ءالمني عل  طايعملن ال لابي ميعاثا ن ميتقاللد ن ا لتماعلة.
ميشىىىملدا القىىىدس  نىىىى القىىىعن العاشىىىع  ًىىىف املىىىلجث مي ىىىىت الاىىىت  ا بىىىج ي تتىىىايع  كىىىن ثمي   

وىىىىعيلن يف عملىىىىد شنلىىىىلا لاىىىىرت  مي  ألاطلريىىىىاا تىىىىداميلأل ا،يىىىىاإ يلنملىىىىا للملىىىىا، لقىىىىد  كمملىىىىا امل
(، ميا،شىىىىلريلن لالكلىىىىدا،للن لىىىىالاعس لىىىىا  عيا لالعمي ىىىىان، مي ًلىىىىأل  ىىىىىن العملىىىىلث 75 وىىىى  ن

يي داث ميع داث، جتلأل     جهلىا  ىدر  شىع  القىدس على  التكلى   ىع  ىىن ا، ىداث، 
ميالت ديىىىىد ياحلاىىىىاي علىىىى   ليتىىىىك مييالتااعىىىىف  ىىىىع الت ىىىىارب  ا، ىىىىالةميعمىىىىف علىىىى  ا مىىىىع يىىىىني 

 ة ا، ع  ميتًاث  التيس   عملا.احلهاري
 .إ( رلىىلة يعىىت يملىىلث ال ىىيب  ىى  332 -539مي ىىد شىىملدا القىىدس عيىىان  كىىن الاىىعس ن 

(، ميد يملىىدع  ىىا  79يايىىف  للملىىا، الىىىي  ععىىاثميا ينىىا  اهللكىىف  ىىع  ع ىىع  يعىىد  ىىعلياا  سىى  ن
لني اللمللث يف القدس عمي يتل ى  عنىد  ىىا احلىد، يىف ع ىىميا حيىاريلن ع ىف القىدس  ى  الال ىطلن

مييقىىاتللهنن   ىىتج  الىىًجث، ا، ىىع الىىى  لعلملىىن يىىىمي لن اهلىىلان ميالىىى  عسنىىا  احلكىىن الااربىىي 
عل  لل طني، مي ىل  احلكن العمي ا ،  ل  تععضلا يف  ف الدميلة العمي ا،لة  ا ءا مي ا ة 

إ، ميذل  يف عملد ا  ألاطلر  ىدريان الىى   هى  على  اللملىلث 735-737يف الارت     بنة 
كف ميالقدس، ميععاث ينا  القدس  ع  ع ع  ميعطلا عللملا ابن ال يللا   ايلتلللاال مي   مي دإ اهلل

 (.71الًجث لل طني ال لريةن



إ،مي ن 7649مي نى ذل  التاريخ د يقن يف لل طني عمي القدس  لان يمللث  يىى ع  ىىت بىنة  
ث  إ، مي ىىىىان عىىىىدث ن يىىىىرتاميح  ىىىىا يىىىىني ال يىىىىا735يقىىىي يملىىىىلث  لللىىىىلن يقطنىىىىلن الىىىىًجث يعىىىىد بىىىىنة 

 (.79ميالنقوان تًعدا ملا عيدان  كاإ الًجث الج قلن    ت ا   عمي تعنألن
مي ىىىىىىىىىد عميرث القىىىىىىىىى  التلىىىىىىىىىارل ا يعثمجىىىىىىىىىانال يف  تايىىىىىىىىىك  ا رئىىىىىىىىىل  رلىىىىىىىىى  الل ىىىىىىىىىايا يتىىىىىىىىىاريخ  

إ الاىىىرتاا التارالىىىة الىىىر  ىىىعا اىىىا  دينىىىة القىىىدس  ىىىىت الاىىىت  ا بىىىج ي علىىى  72/7/7691
 (76َالن ل التافن

 الارت  ال  نلة يال نة اريخالت الًلان اللعلب إ
  434   .إ599-7121     مملكة ثاميميث  ا بقلد عميرشللن  ا بعائللللن 7
 51   .إ539-599     بقلد عميرشللن  ا بقلد يايف الًايلللن 2
 219  .إ332-539     ب ميس  ا ال  مي املقدمي  الااربي الاعس 3
 799   .إ799-332  ع املكايلني     مي ا بكندر للقدس  ا هلعي ا  عيا 4
 63  إ93- .إ799  الدمي  املكايلة اللمللث 5
 911  إ974-93     ال  مي العمي ا  للقدس  ا الات  الااربي العمي ان 9
 74  إ929-974  لرت   كن الاعس الاعس 
 77  إ931-929   عاث  لت  القدس عل  يد الًل ،طلني العمي ان 9

عن اللملىلث د ميكسىلا يف القىدس   كىاإ هلىا    يف عملىد مملكىة ثاميميث      ىىا الًلىان يتهى  لنىا
 ( بنة.63( بنة مييف عملد الدميلة املكايلة حنل ن434حنل ن

ميالى  ععضنان يإجيا   –    ىا الععه لتاريخ الل ائع املتعلقة يالقدس  ًف الات  ا بج ي  
 التاللة َميك  ابتخج  يعت احلقائا الر ،لل  ا يف النقاد  –ععجن 

 عن احلقائا التارالة تمل د عن  دينة القدس ععيلة  نى ل ع التاريخ  ا يل نا  ىا. -7 
عن املل ىىع ا بىىرتاتل ي مياملكا،ىىة الدينلىىة مياحلهىىارية ملدينىىة القىىدس لعج ىىا  طمعدىىا  ملىىع  -2 

 ا، ن مي ا ة اللمللث الىي  ي عملن مييداعلن عهنا عره امللعاث.
،لا ع جد    ع ىف القىدس مي منىا  ىن ميالىدمين عللملىا مياىا بىكان ع ىلللن عن اللمللث د يكل  -3 

 يتيلالن    الكنعا،لني ميالال طلنلني، هلن للملا  دإ ميعلس مي هار  ميسقالة  ائمة.
 المرحلة الثانية : تاريخ القدس بعد الفتح اإلسالمي :



عللىىك ميبىىلن  ىى  ،لىيا العج ىىة يىىني القىدس ميا بىىجإ  نىىى ع بىع  يعبىىل  اهلل ءمىىد  ىل  اهلل  
 كىىة  للملىىا، مي نملىىا عىىع   ا ال ىىمامياا العلىى ، ميع ىىً  ا ميىىان اىىىا ا بىىعا  لىى  اد  ىى  العقلىىد  
ا بج لة، ميع ً أل القدس  ًلة امل لمني مي ن يف  كة ميالكعًة امللعلة يني عيديملن، مييقلأل 

 ا،ىأل  ًلىىة  ًلىة امل ىلمني  ىد  تت ىامي  ا، ىد علىع عا دىا، ع عن الكسى ي   ىا،لا يعتقىدمين عهنىا  
ملد  بنة مي،و  ال ىنة ل  ى  يعىد اهل ىع ،  ا عن ع ىع النىيب عللىك الوىج  ميال ىجإ يت ليىف 

 972القًلىة  ا الكعًىة يف ال ىىنة السا،لىة  ىى  اهل ىع ، لقىىد ال لىأل القىىدس  ًلىة ايتىىدا   ى  بىىنة 
ملىا للمىلجث ال ىنة الىر  للىأل لل 923للملجث، ال نة الر لعضأل للملا الوج ، ميا،تملا  ي ىنة 

(. ميعل   ىا يعتأل بلد،ا ءمد  ل  اهلل عللك ميبلن الاات  لًلأل املقدس 21القًلة  ا  كةن
 ميمياضع   ع ا،باس لللللث ا بج ي يف تل  الًقعة املًار ة.

إ لت أل  دينىة القىدس على  يىد ع ى  املىمل نني عمىع يى  اتطىاب، 939ه امللالا 71يف بنة  
امل ىم  العملىد   –  القىدس، ميععلى  عملىدن امللىمللر ميت لن  ااتل ملا    ال اعمي،للسال يطعيىع 

، ىىىف  يللىىىا  نالقىىىدس( مييف  ىىىىا العملىىىد ععطىىى  ا، ىىى  ميا، ىىىان ، ىىىف القىىىدس  ىىى   –العمعيىىىة 
 (.27امل ل لني، يف ع،ا ملن ميع لاهلن مي نائ ملن ...  خلن

مييىىىىدعا القىىىىدس  نىىىىى الاىىىىت  العىىىىعيب ا بىىىىج ي  ع لىىىىة لديىىىىد  يف تاراملىىىىا، يقلىىىىأل  جهلىىىىا  
ععيلىىة، ميابىىتمعا  ع ىى دا رمي لدىىا يف  ىىف احلكىىن ا بىىج ي هلىىا، مياتوىىف تاراملىىا علىى   لل ىىطلنلة

  د  القعمين السجسة علع التاللة، مي ن تععضأل  ج   عن ميا د  نملا حلكن الوللًلني.
إ ابىتلا الوىىللًللن على   دينىىة القىىدس، ميع،لىيميا  ىىا ي ىم  ب المملكىىة  ىىا 7166لاىي بىىنة  

إ 7791(، ميلًسىأل تلى  اململكىة امل ىل لة  ىىت بىنة 22سنميرا  الً ارال مي كمل ا  ى  القىد
 لنما  عر ال لطان  جح الدي  ا،يليب القدس     ملع الوللًلني ميا،توع عللملن يف  ل عىة 

 إ، ميعاثا القدس  ا احلكن ا بج ي.7791يلللة  3 طني يف 
   ى  ع ىىىار ع ىع  ىجح الىدي  يإعىاث  عينلىة القىدس  ا  اهلىىا القىدم، ميطملىع امل ى د ميالوىخع  

الوىىللًلني، مي ىىل  للملمىىا، مي،وىى   نىىألدا يف امل ىى د  ىىان ،ىىلر الىىدي  ءمىىلث  ىىد ع ىىع يوىىنعك، 
ميعمىىىىف  ىىىىجح الىىىىدي  علىىىى  تلبىىىىلع امل ىىىى د ا، وىىىى ، ميتىىىىد لا ،قلشىىىىك، مي ميثن ياملوىىىىا   

 (.23ميالكت ، لعاث  للك رمي،قك مياا ن ميلجلكن



 بىىىج لة، مي ا ىىىة امل ىىى د مييوىىىلر العمىىىاث ا، ىىىاملا  ا تمىىىاإ  ىىىجح الىىىدي  ياملقدبىىىاا ا 
ا، وىىىى  ميالوىىىىخع  املًار ىىىىىة، يقللىىىىك َ الميمحىىىىىف  للملىىىىا نع   ا الوىىىىىخع ( مي ا ءىىىىعاب امل ىىىىى د 
ا، وىى ،  وىىا   مي تمىىاا ميريعىىاا  عممىىاا،   تىى ا  يىىني عيىىد  ال ائىىعي  علىى   عابىىلملا 

 (.24 عللعة، ميعل  عبع ا  لضلعةالن
 ىىىتن  ىىى  تج ىىىن  ىىى   كىىىاإ املماللىىى  ميابىىىتمعا عنايىىىة ا،يىىىليلني يا، وىىى  ميالوىىىخع ،  مىىىا ا 

يعمار  القىدس، ل ىدث المىا ع اليلىألسال  ىا تىداع   ى   ًىة الوىخع  مي ًىة ال ل ىلة مي  علملمىا، 
مييىىىد  لاىىىا ن عىىىدثدا  ىىى  انسىىىار الًديعىىىة يف املدينىىىة، مي ىىى   مىىىا ع  ىىىىن العنايىىىة  ىىىا لعلىىىك يعىىىت 

ضع  و ادا شعيادا بجطني املمالل  يف را  القعا اا اللاي عملد املل  ا،شعم يعبًا ، مي 
ميمي ىى  عللىىك مي ادىىا، ميعىىىني  –مي ىىل  وىى    ًىى  عمىىلن ع ىىد   للىىك يد لىىا  –جتىىان انىىعاب 

الللخ مش  الدي  ءمد ي   طيل لي  ا الع لي املقعئ للقىعا   للىك، مي ىان  ارئدىا  لىمللردا يف احلاىظ 
 (.25مي    الولا، ا  ف اينك  ي  الدي  عًدالقاثر يف مي لاة ميالدن يعد ميلاتكالن

مي  شىى  عن  ىىىا الوىىنلع يعكىى  عىىا جد  ىى  علا ىىف تقىىدإ احلع ىىة الاكعيىىة يف يلىىأل املقىىدس،  
مي ا،ىىىأل يلىىىأل املقىىىدس  لىىىمللر  يعلمائملىىىا يف العوىىىع اململىىىل ي، ميعنىىىد ا  ار ايىىى  يطلطىىىة يلىىىأل 

 (.29ه مي املا ييهنا  ا،أل عا ع  يالعلما ن129املقدس يف العوع اململل ي بنة 
لطان بىىىىىللن ا،مي  علىىىىى  لل ىىىىىطني مبىىىىىا للملىىىىىا القىىىىىدس بىىىىىنة ميابىىىىىتلا العسمىىىىىا،للن ي عا ىىىىىة ال ىىىىى 

إ، ميع ىىً أل القىىدس لىى  اد  ىى  مي يىىة ث لىىا  يىىان احلكىىن العسمىىا ، ميا ىىتن ال ىىلطان 7579
إ( يعمىىار  القىىدس ل ىىدث ال ىىلر مير ىىن  ًىىة الوىىخع  ميلىىدران 7599-7521بىىللن القىىا،ل  ن
 احلعإ ميعيلايك. 

ني    الهع  الى  ع ىاب الدميلىة العسما،لىة، ميد تلً  املدينة عن عا،أل  ج  القع،ني التالل 
 إ.7671ميابتمع احلكن العسما  ملدينة القدس  ىت بنة 

إ ث لىىىأل لل ىىىطني  ىىىلاا   ىىىل ة يعيطا،لىىىة ميابىىىتللأل علىىى   دينىىىة 7671مييف  عيىىى  بىىىنة  
القدس،ميع ىىىً أل هلىىىأل ا ثار  الع ىىىكعية الأليطا،لىىىة، مييف العىىىاإ ،ا ىىىك ع ىىىدر مي يىىىع  ارللىىىة 

 رت يلالر  ا ي ىم  ب الميعىد يلاىلرال اتىا  يإ،لىا  ميطى   ىل ي لللملىلث يف يعيطا،لا آ،ىا  امل
إ  ىىىىت بىىىىنة 7622لل ىىىطني، ميلعضىىىأل يعيطا،لىىىا ا ،تىىىىداب الأليطىىىا  علىىى  الىىىًجث  نىىىىى بىىىنة 

 إ.7649



ا بنة   إ ميالقأل ا معلة العا ة لأل ن املت د  عل   لىعمية 7641مي ج   ىن الارت ، ميهلديدد
مييمللثيىة، ميعن تًقى   دينىة القىدس هلىأل  شىعام رلى   –عيلىة تق لن لل طني  ا ثميلتني َ ع

 الل اية التايع لأل ن املت د  يل املا  لا،دا   تقجد.
 إ ععلنىىأل بىىلطة ا ،تىىداب الأليطىىا  ع  ملىىا علىى  ا ، ىى اب  ىى  لل ىىطني،7649مييف بىىنة  

إ ععل  الل  القل ي اللملىلث  7649 ايل  75إ. مييف 7649 ايل  74ميا،  ًأل لعجد يف 
اململ أل يف التف عيلى ال  لىاإ ثميلىة  بىعائلف، ميتىج ذلى  لىلردا  تىا  يىني القىلاا امل ىل ة اللمللثيىة 
ميالقىلاا امل ىىل ة الععيلىىة، مييعىد ا،تملىىا  شىىىت  عا ىف القتىىا   ا،ىىأل القىدس ال عيلىىة هلىىأل بىىلطع  
اللمللث، ميالقدس اللع لة هلأل محاية ا،رثن، مييقلأل املدينة  ق مة عل   ىا الن ل  ىىت بىنة 

 إ  ني ابتللأل  بعائلف عل  يا لملا.7691
ا    املقامي ىة 7691مي نى بنة   ا    املعا،ا  ميعملدد إ  ىت يل نا  ىا يدعا  دينة القدس عملدد

لج تج  ا بعائللي، ميد تكت   كل ة  بعائلف يكىف  ىا لعلتىك يف  دينىة القىدس  ى   عيى  
 أل ا بعائللي يىين  دينىة إ  عاردا    الكنل7691ميتد   ميتلعيد ع لملا، يف ابتودرا بنة 
 القدس املل د   ي عا مة  بعائلف ا،يدية.

إ  ىىىىىىت يل نىىىىىا  ىىىىىىا يىىىىىدعا املااميضىىىىىاا يىىىىىني ا ىىىىىا،ًني الال ىىىىىطلر 7661ميايتىىىىىدا د  ىىىىى  بىىىىىنة  
لىى   ميا بىىعائللي يف ضىىل  احلىىف النملىىائي للقهىىلة الال ىىطلنلة مبىىا للملىىا  دينىىة القىىدس الىىر تعتىىأل

 ا،أل ثمي دىا  اتىاح احلىعب ميال ىجإ يف املنطقىة،  ذا ابىتت    الوعاة الععيب ا بعائللي، لالقدس
 ا،   ميال جإ للملا ،عمأل املنطقة  لملا يا،   ميال جإ ميا بتقعار، ميعك  ذل    ل .

ميتعمف  بعائلف يكف  ا عميتلأل     طعبة القل  عل    هاة اللىع  الال ىطلر عى  طعيىا  
 –ماعلدىىا، مي،ا ىىلدا، ميتعللملدىىا، ميلكىى  التىىاريخ تىىد  ن يكىىف اللبىىائف َ بلابىىلدا، ميا توىىاثيدا، ميالت

عسًىىأل  ًىىف ع سىىع  ىى  مثامنائىىة بىىنة يف  ىىعميم  تلىىااة  ىى   لىى  اىى    –مي ىىل  علىىن اللىىعلب 
الوىىى  العىىىعيب ميا  ىىىتج  الوىىىلليب للقىىىدس ميلل ىىىطني، عن  ىىىجح الىىىدي  ا،يىىىليب الىىىى  عقىىىد 

هلعيىىىع القىىىدس، ممىىىا حيىىىدمي،ا عن العىىى إ مييىىىا راث  ميالتنمىىىلن ميالىىىل   هلل ميا ملىىىاث يف بىىىًللك ابىىىتطاة 
 ،ي ى العأل  ميا بتااث     ثرميس املاضي.
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القىىىدس ابىىىن بىىى لك ا بىىىجإ يف  ىىىا ة  لىىىع ة  ىىى   ىىىا اا التىىىاريخ، مي ىىىل ر ىىى  للطملىىىىع  
ًار ىة  نىى ميالنقا ، ميلنلع ال جإ مياللئاإ، مي د ميضىع امل ىلملن الىدعائن العابىخة هلىىن الًقعىة امل

ع سىىع  ىى  عريعىىة علىىع  ع،دىىا، مي اطل ىىا يالععايىىة ميالتقىىديع ميا ىىرتاإ شىىعائع الىىدي  مي قدبىىاتك الىىر 
 تلد  للملا الع ا     مجلع ا، طار ايت ا   عضا  اهلل.

ميلقد ع اب ع د الًا سني  لنما ذ    ا عن الارتًاد القدس ياحللا  ا بج لة ا،ميا،  ىد  
 ىىة  لهلىىا ع سىىع  ىى  رىىعث تىىعاب يعىىلس ا ، ىىان امل ىىلن لل ىىك، يىىف لعىىف  نملىىا مي ىى  ا،ره املًار 

 (.21 اعد  عرضلة  قدبة     لاعد ا بجإ،   تقلإ  قا ملا الد،لا ييبع االن
لارتًاد املدينة املقدبىة ياحللىا  ا بىج لة ع ىع يىد ي   لىدا  للك،لقىد شىعلملا اهلل يا بىعا ،  

اا العلىى ، مييف القىىعآن الكىىعم ميا، اثيىى  النًليىىة مي نملىىا  ىىان  عىىعا  ربىىل  اهلل نن(  ا ال ىىمامي 
،ول   س  ،  ص  ىن املدينة ميتًني  كا،تملا املقدبة، لملي يقعة  قدبة  ال  للملىا ،اىلس 
اململ نني يف  لار  ا،ره مي  اراا،  ىت  ىدا  دابىتملا لىد  امل ىلمني ميارتًىاطملن اىا لى  اد 

   يت  ع    العقلد  ا بج لة.
لًقىىىىاة  ا،شىىىىخا  هلىىىىا  ج ىىىى  مي عىىىىاد ال  ىىىىا، مي ىىىىااا مي وىىىىائص تعيطملىىىىىا مي ن الىىىىًجث ميا 

يىىالقللب ميتوىىلملا يامللىىاعع ميا، ابىىل ، مي ن لًلىىأل املقىىدس  ىى   ىىىن الوىىجا ميالىىعمياي   ىىا 
 جيعف لك  كا،ة عملمة يف ،الس امل لمني ميذ ع   الد  عل   ع العولر ميالد لر.

يلىىة  ىىى  عرىىاث ا بىىىجإ ميامل ىىلمني،  ىىى  ميالتىىاريخ العلمىىي هلىىىىن املدينىىة ينطىىىل  علىى   قًىىىة طل  
امللىىىاعع ذ عيا ىىىا ميهلاىىى  الناىىىلس ع ىىىداسملا، مي ن يف ابىىىتععاه شىىىطع  ىىى  نىىىاا  ىىىىا التىىىاريخ 
ميتععم  قائقك، للمملع لنا جبج  املكا،ىة العلملىة هلىىن الًقعىة املًار ىة مييًىني لنىا  ىد   ىا مي ىف 

  للك امل لملن    ر ي  هار  ميتقدإ علمي.
لىا  العلملىة ميالسقاللىة هلىىن املدينىة املقدبىة يًىدع  نىى الاىت  ا بىج ي هلىا مي ىىت ميلعف تاريخ احل 

عوىىع،ا احلىىاف، مي،مىىعدا لطىىل   ىىىن الاىىرت ، لقىىد ة تق ىىلمملا  ا  عا ىىف ميلىىرتاا  تملىى   املعىىاد، 
تنىىامي  الًا ىى  يف  ىىف  نملىىا نىىة تارالىىة  ىىلل   عىى  احلع ىىة العلملىىة ميالتعللملىىة للملىىا مياجتا ا ىىا 

 ة، مي عا   ا العئل لة مي ملب ا ا ميعيع  علمائملا ميع ن  وناا ن.العا 
عن عمللة تق لن التاريخ العلمي  ا لىرتاا  ىا  –يف  ىا املقاإ  –ميجي  ع  ي ل  ع  الًا   

 ىىل    تق ىىلن ا ىىطناعي يالدرلىىة ا،ميا  ىى  علىىف الدرابىىة لقىى ، ذلىى  عن التىىاريخ العلمىىي 



مي تدا لىة مي رتا مىة  ى  الوىع  لوىلملا عى  يعهىملا،  للقدس  ا  ل     لقاا   نلة  تولة
مي ع ذل    ينكع الًا   عن  نا  يعت ا، ىداث ذاا  ىاا يىار    ىد تىرت  آسىاردا  ا ىة 
ا عمللدىىا لت ديىىد الاىىرت  ال  نلىىة، مي ىىد تًلىىا  ىى   حي ىى  ع ىىى ا يعىىني ا عتًىىار، مي ىىد توىىً   عشىىدد

 ا،مهلة عن ت م  الارت  ال  نلة اا.
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 ت ا بجإ يقل  عل  طل  العلن، ميلعلك لعيهىة على   ىف   ىلن مي  ىلمة، مي ىعإ العلمىا   

ميلعلملىىىن ميرسىىىة ا،،ًلىىىا ، ميذلىىى   ىىىا ع جبىىىج  يف آيىىىاا  سىىى    ىىى  القىىىعآن الكىىىعم مييف  سىىى   ىىى  
 ( الى   ان  علمدا، مي ىا  ان الو اية    يعدن.ع اثي  العبل  الكعم نن

مي ىىان  ىى  التلللملىىاا ا،ميا ، ىى  املىىمل نني عمىىع يىى  اتطىىاب يعىىد لىىت  القىىدس ا، ىىع يًنىىا   
امل الد الر  ا،أل  عا   عًاث  مي عا   علملة ميتعللملة يف الل أل ،ا ك، مي د  اإ عمع ،ا ىك 

ملدا  دينىىة القىىدس  ع ىىة علملىىة (. مي نىىى ذلىى  احلىىني لقىىد شىى29يإ،لىىا    ىى د يف القىىدسن
،لىىطة ياهىىف  كا،تملىىا الدينلىىة،  ىىا  يعلىى  يىى  شىىداث يىى  عميس َ ميشىىملدا  ىىع  عامييىىة يًلىىأل 
ىىىىفر  ىىىىى  يف امل ىىىىى د  ىىىى  ع ىىىىى اب ربىىىىل  اهلل  ىىىىىل  اهلل عللىىىىىك  املقىىىىدس ل مىىىىىع ينىىىىا، لىىىىىإذا ل 

 (.26ميبلنن
يالطًع ينا   ًة  ميا تن  لاا  ير ع لة ا تما دا  ا دا يًلأل املقدس، مي ان ععمن  مسع ن للملا 

إ، ا ينا  امل ى د ا، وى  يعىد ذلى  ي ىنلاا، مييف  لملىن ابىتمع 967ه/ 12الوخع  بنة 
 (.31العطا  العلمي للتايعني ميعتًاة التايعني يف القدسن

سني مياملا ىىىىعي      ىىىىداي
مي ىىىىد  اىىىىف امل ىىىى د ا، وىىىى  يف العملىىىىد ا، ىىىىل  يق ىىىىعا  القىىىىعآن الكىىىىعم ميامل

للمان ي  عًداهلل ا،،وار  الال طلر، مياللللد ي  عًىدالعمح  ميالاقملا ،    ع سا  عيل عمع ب
 (.37ا عشي، مي قاتف ي  بللمانن

ان31مييف ثرابة  ديسة تل   ا عن عدث علما  القدس مي تجمى يلا ن 
د
(. مي نىا  عىدث 32( عامل

  ا     الو اية الى  علاملا يًلأل املقدس مي نملن    تلللا للملا.
ه، مي ىىد  ىىان هلىىن  وىى  ال ىىًا يف 732 كىىن يىىر ع لىىة ا،تملىى  بىىنة مي ىى  املعلىىلإ تارالدىىا عن  

ميضىع عبى  التعلىىلن ميتنلىل  احلع ىىة العلملىة، مي ىىد اسىف ذلىى  يف ا  تمىاإ يىىإ عا  القىعآن، مييىىد  



تدميي  احلدي  اللعي ، ميال    النًلية، ميا اذ الل ة الععيلىة ل ىة ر لىة يف ا ثار  مياملعىا جا، 
 الكتاية النسعية ميمجع الرتاث الععيب يف اللعع ميا،ثب. ما  ملعا عبالل   تمل   يف 

مي ع يداية العوع العًابي  دسأل يعت الت  اا يف ،لاد املعا   العلملة يف  دينة القدس،  
 ( 33َلاي القعن السا  اهل ع  شملد يلأل املقدس  ع ة علملة ،للطة اسلأل يفن

لىدان  ا امل ى د ا، وى   ىا،مي اعي  يار  عىدث  ًى   ى  العلمىا  ميا،ئمىة  ى   تلى  الً -7 
 مياللل  ي  بعد ميا  اإ اللالعي.

ا مي ا ة    ع ف لل طني. -2   ا ث عا القعا   يف امل  د ا، و  ا ث اردا شديدد
  ار امل  د ا، و   ًلة طجب العلن    يجث اللاإ مي ارلملا. -3 
طىىىليجد،  لىىى  تعالىىىع  ميلكىىى   ىىىىا النلىىىاد العلمىىىي ميالتعللمىىىي يف امل ىىى د ا، وىىى  د يلًىىى  

يعت اللي ، مي ا ة يف القع،ني السال  ميالعايع اهل ىعيني، ميعلى  بىًلف املسىا  لىإن رى  الىدي  
احلنًلىىىىي   يىىىىى ع  ىىىى  علمىىىىا  يلىىىىأل املقىىىىدس بىىىىل  ميا ىىىىد يف القىىىىعن السالىىىى  ميميا ىىىىد يف القىىىىعن 

بىىى  (، ميع لىىى  المىىى  ع،ىىىك يقوىىىد علمىىىا  الىىىدي َ مي اث  ىىىىا ا حن ىىىار العلمىىىي يف عميا34العايىىىعن
 لى  يوى  الاملقدبىيال  – يىان احلكىن الاىاطمي  –القعن العايع اهل ع  يولر   لاتىة للنمىع 

 (.35القدس ييهنا  لللة العلما ن
 ميرمبا تعلع  ا ع   لة علما  القدس يف القع،ني السال  ميالعايع اهل عيني  ا العلا ف انتلةَ 
ذاا السقىىف العلمىىي مي لئىىف   ىىع  يعىىت علمىىا  لل ىىطني  ا ا، طىىار ا، ىىع   القىىا ع   -7 

 املعا   العلملة الكأل ، ميي داث ميث لا  ل   ا،تا ع سع التىايدا للعلما .
 ضع  احلع ة العلملة يف الًجث ،تل ة لل عميب الر ،لًأل يني الااطملني ميالقعا طة. -2 
لىلن طلا   ىىن الاىرت  يف الدرابىة ميالتع –يطًلعة احلا   –مي ا،أل العللإ اللععلة  ي ال ائد   

%  ىى  علمىىا  اللىىاإ 65يامل ىى د ا، وىى ، ميتلىى    ىىد  الدرابىىاا احلديسىىة  ا عن  ىىلاف 
ميلل ىىىطني نالقىىىىدس( يف القىىىىعمين السجسىىىىة ا،ميا للمل ىىىىع   ىىىىا،لا ي علامىىىىلن الىىىىدي  ميعلل ىىىىك ميا،ثب 

% يف ع  ىى  5ميالل ىىة ميالتىىاريخ، ع ىىا  دربىىل العلىىلإ الطًلعلىىة ميالت عيًلىىة للىىن يت ىىامي  عىىدث ن 
 .(39احلا ان

ميممىىىا يلاىىىأل النمىىىع ع،ىىىك يف القىىىعن العايىىىع اهل ىىىع   ىىىدث احن ىىىار ، ىىىيب للدرابىىىاا الدينلىىىة، يف  
 قايىىىف تطىىىلر يف الدرابىىىاا التطًلقلىىىة، مييىىىى ع ايىىى  عيب ع ىىىلًعة ميلىىىلث عىىىدث  ًىىى   ىىى  عطًىىىا  



القدس،  ىنملن على  بىًلف املسىا َ ءمىد يى  عمحىد يى  بىعلد التملمىي الىى  ثرس الطى  على  
(. مي ىا  ا  ل  31سلاية، ميعيل ءمد ي  عيب النعلن عيل علي ...  خلن يد العا     عيا اي 

(، ميالىىىىر  ا،ىىىىأل مبسايىىىىة  عا ىىىىد علملىىىىة 39ا ىىىىتن الاىىىىاطمللن يإ،لىىىىا  يلماربىىىىتا،اا يف القىىىىدسن
 لتدري  العللإ الطًلة.

مي ىىىل   اثا  ع ىىة التىىيلل  يف العلىىلإ ا  عاللىىة يف  ىىىا القىىعن نالقىىعن العايىىع اهل ىىع (، ميلعىىف   
الع  ىىىى  التقابىىىىلن يف  ععلىىىىة ا، ىىىىاللنال الىىىىى  علاىىىىك الع الىىىىة ا  ىىىىعايف ءمىىىىد املقدبىىىىي  تىىىىاب 

 الًلار  يعتأل    علهف الكت  الر ميضعملا ا  عالللن الععب القدا  .
ىىىا  ًىىى دا يف العلىىىلإ الدينلىىىة، مي بىىىلما يف يلىىىأل املقىىىدس،   ميشىىىملد القىىىعن اتىىىا   اهل ىىىع  ا،تعاشد

 ع ى دا حللىا  علملىة ،لىطة، ضىمأل علمىا   سى ي   –   لديد  – ل   دا امل  د ا، و  
(، ميعإا الًلىىأل ميعلاىىن 36 ىى  لل ىىطني مي ىى   ارلملىىا،  ىىنملن اللىىلخ ،وىىع يىى   يىىعا لن املقدبىىين

ا  ىى  العلمىىا   ىى   ىىف  ىىدب مي ىىلب،  ىى  ا،،ىىدل  ميلىىارس مياحل ىىا ،  ىى   للىىك عىىدثدا  اىى  د
 ىىاإ اللىى ا   ، مي ىى  ن  ع سىىا  ا  ىىاإ الطعطلشىىي ا،،دل ىىي، ميا  ىىاإ عيىىل  ا ىىد ال ىى اف، ميا 

 (.41 س مينن
 ما شملد القعن اتىا   اهل ىع  عيهدىا ،لىاطدا يف  لىدان ا،ثب  ى  شىعع مي،سىع، مييمليىد ذلى    

 ا ذ عن ايى  العىعيب اللقلىأل اىا حبىع عثب يعى  عًايىك، ميي لى   ل ايىك، لي مىأل اىا  رتىل   نىك 
 (.47حنلدا    بتة عشملعن

لىىىلمك  هلديىىىد ا يف  – ىىىج  تلىىى  الاىىىرت   –دس ع ىىىا عىىى   ملب ىىىاا التعلىىىلن يف  دينىىىة القىىى 
  اتان اململب تان مها َ –شيهنا شين بائع الًلدان ا بج لة  – ملب تني 

الك تااب َ  ل  ع ى عل  عاتقىك  ملمىة تعلىلن القىعا   ميالكتايىة لألطاىا  ميالوىًلان ميءىل  -7 
 ىىىاب مياحلكىىىن ع لىىىتملن، لهىىىجد عىىى  تعلىىىلمملن  ًىىىاثئ الىىىدي  ا بج ي،ميشىىىلجمدا  ىىى  الن ىىىل مياحل

 ميا، سا ، لتي للملن مللا لة تعللمملن يف اململب ة السا،لة نامل  د(.
امل ىىى د َ مي ىىىان  ع ىىى  التعلىىىلن ا،بابىىىي آ،ىىىىا  يف الًلىىىدان ا بىىىج لة، لقىىىد يىىىدع ينىىىا   -2 

امل ىىالد يف القىىدس  ىى    ىى  يعلىىد، مي ىى  امل ىىالد ا،ميا يف القىىدس امل ىى د الىىى  ينىىان ع ىى  
ب يف احلىىعإ اللىىعي ، ا لىىدث ا، ليىىلن ينىىا  امل ىى د ا، وىى ، ميينىىلا املىىمل نني عمىىع يىى  اتطىىا
    د  ًة الوخع .



لقىىد  ىىان امل ىى د ا، وىى   ىىلئجد للعلىىن يف  دينىىة القىىدس، مي ىىان عمىىاث احلع ىىة الاكعيىىة للملىىا،  
مي د  اإ يدمير  ً  يف ثلع  ىىن احلع ىة ميتطلر ىا، لقىد  ىان امل ى د ا، وى  لا عىة  بىج لة، 

ن ،طلىا ابىن لا عىة على  امل ى د التعللمىي، مي ا،ىأل لىك ربىالة علملىة، مي ىد  ىىاإ  ذا لىا  لنىا ع
اا    لاإ ميعثا ا  قدا عل   ا يعاإ، مي   عمي يف ذل ، لقد  ان ا، و  ميسف  مملعدا  هاريدا 
ميلكعيدىىىا، مي مملىىىعدا  ىىى   مىىىا ع التمىىىدن ا بىىىج ي، مييقىىىلإ يىىىدميرن يف ثرابىىىة الىىىرتاث ا بىىىج ي 

 ىىان لىىك عسىىع  ًىى  يف  د ىىة السقالىىة ا بىىج لة ميرعايتملىىا ميتنلىىل  احلع ىىة مياحلاىىاي عللىىك، مياىىىا  
 العلملة مي لا،تملا.

ه/ 255مييهىىىام  ا  ىىىىاتني اململب ىىىتني اتلا،ىىىىا الىىىىر ع ا ملىىىا ءمىىىىد يىىىى   ىىىعاإ ناملتىىىىل  بىىىىنة  
(  ا 43(. مييهىل  الىًعتن42إ( ميعتًاعك الكعا لة يف القىدس للعًىاث  ميالىى ع ميالتعلىلنن996

نال الىىىر ع،لىىىملمي ا الاىىىاطمللن يالقىىىدس علىىى   ىىىعار ثمير العلىىىن الىىىر ع،لىىىيمي ا يف ذلىىى  الثار العلىىى
 القا ع  ميطعايل  لنلع املى   الللعي.

مبعنا ىىا  –مييف يقلىىة الًلىىدان ا بىىج لة  –ع ىىا يالن ىىًة للكتىى  الىىر  ا،ىىأل  تداميلىىة يف القىىدس  
مين الىر تلتىك، مي ىان املععميم، لقد يىدعا يف المملىلر يف القىعن السىا  اهل ىع ، ا  اثا يف القىع 

ه( اللللىىد 751ه( ا،مي اعىىي نا724 عممملىىا يتوىىف يتعلىىلن اللىىللخ السجسىىة َ ال  ىىع  نا 
ه(. ا يىدع يمملىع  ى  الكتى   ىا يعىعم يامل ىند مي ىي الكتى  الىر جتمىىع 765يى    ىلة نا 

ع اثيىىى   ىىىف  ىىى ايب علىىى   ىىىد ، ا  ملىىىعا الكتىىى  الىىىر تعىىىعم يالىىىا لع مي ىىىد رتًىىىأل للملىىىا 
ا،يىىىىىىىلاب، ا  ملىىىىىىىعا  تىىىىىىى  الطًقىىىىىىىاا الىىىىىىىر رتىىىىىىى  للملىىىىىىىا العلىىىىىىىا  يف ا، اثيىىىىىىى    ىىىىىىى  

 (.44طًقاان
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ه/ 593يعد ا،توارن على  الوىللًلني بىنة  -يع دا ث ل   جح الدي  ا،يليب  دينة القدس  

ملىىىة الىىىر عمىىىأل ثيىىىار اللىىىاإ عا ىىىة ميلل ىىىطني  ا ىىىة يدايىىىة لديىىىد  لل لىىىا  العل -إ 7791
 ميالقدس عل  ميلك اتول .



ميد انع  جح الدي   لا لك احلعيلة ميمهل ك ال لابلة    ا  تماإ يالعلن ميع لك، ليعىاث ينىا   
 ا  عيك ميالوللًللن    ثمير علن مي ا ع ع لن ميث عمين      ائ   ت ، مي ا  د لن     دارس 

 اسف الللك امللع  لل هار  ا بج لة.مي  الد مي نلما  هارية 
 (.45ميابتملف  جح الدي  عملدن يف لل طني يعملني للللني مهان 
  ،لا  املدارس. -7 
 العمف عل  ت مييد امل  د ا، و  يالكت  الدينلة ميالعلملة . -2 
اريةال الا بىتً  لقد عمد  ا هلليف الدار الىر ينا ىا لعبىان املنممىة الوىللًلة الع ىكعية امل ىما 

 ا  دربة  أل   ي الاملدربىة الوىج لةال لتىدري  الاقىك اللىالعي اىا، ميي ى ف  ىىن اللا عىة 
العماث ا، املا  يقللك َ لاميه ال لطان نيقود  جح الدي ( لل ا ن    العلما  ا،يعار 
ميا،تقلىىىىا  ا، ًىىىىىار يف  دربىىىىة للاقملىىىىىا  اللىىىىالعلة ميريىىىىىاد للعلمىىىىا  الوىىىىىلللة، لعىىىىني للمدربىىىىىة 

املععميلة يوىند  ناىةن*( عنىد يىاب ا،بىًاد، ميعىني ثار الًطىع  للعيىاد ميمي ى  عللملمىا  الكنل ة
 (.49مي للدان

مييلىىى  رىىى  الىىىدي  احلنًلىىىي  ا  ىىىع   ىىىجح الىىىدي  علىىى  ت مييىىىد  ىىىىن اململب ىىىاا التعللملىىىة  
يالكتىىى َ  ن ال ىىىلطان  ىىىجح الىىىدي  ع ىىىع اىىىدإ الًنىىىا  الىىىى  ع ا ىىىك الوىىىللًللن يف الوىىىخع ، 

ا،ىىأل ميرتىى  هلىىا   ا دىىا   ىى  القىىعا   ميمي ىى  عللملىىا ثاردا ميعرضدىىا ميمحىىف  للملىىا مي ا ميععاث ىىا  مىىا  
 (.41ءعاب امل  د ا، و   وا   مي تماا ميريعاا شعياةن

الىىى   –ميعلىى  رعبىىملن  ىىجح الىىدي   –مياشىىتملع بىىجطني يىىر عيىىلب حبىىًملن للعلىىن ميالعلمىىا   
 (.49ملن يف عحباسملننمجع  للك رلا  العلن مي ان حيهع رال ملن ميي تمع  للملن مييلار 

مي ىى  النوىىل  ال ىىايقة يتًىىني يلضىىلح التطىىلراا الىىر  وىىلأل يف القىىدس يف العوىىع ا،يىىليب،  
يف عنايىىىة  ىىىجح الىىىدي  يإعىىىاث  احللىىىا  العلملىىىة ميالدينلىىىة  ا امل ىىى د  -يدايىىىة  -ميالىىىر اسلىىىأل 

ع،لىىي  ا، وىى  مي ىىدن ياملوىىا   اللىىعياة، ميعمي ىى  عللىىك ا،مي ىىام الكسىى   ل ،اىىا  عللىىك،  مىىا 
 س دا     ملب اا التعللن ا، ع  ميعل  رعبملا املدارس، لي،لي املدربة الوىج لة مياتا،قىان 

 الوج لة، مي كتًدا لتعللن ا،طاا .
مي ىىد بىىار ا،يليلىىلن علىى  بىىنة  ىىجح الىىدي  يف تيبىىل  املعا ىىد العلملىىة ميت مييىىد ا ياملدربىىني  

عسمىان الىى   لى  عيىان  ىجح الىدي   ميالكت  املخطلطة، لكا،لا ءًني للعلن ميع لك، لالع ي 



يف ال لطنة، يقل  عنك اي   لكان ال ،ىك  ىع احلىدي   ى  احلىالظ ال ىلاي، ميالاقلىك عيب طىا ع 
(. مي ىىد 46يىى  عىىلم ال  ىىع ، مي ىىع مبوىىع  ىى  العج ىىة عيب ءمىىد يىى  يىىع  الن ىىل  مي ىى  نن

 اميية لقعا   القعآن لدث املل  املعمن عل   ي  عمحد ي  عيلب ينا  املدربة النا عية ميلعلملا 
ميا شىىت ا  يىىالن ل، ميمي ىى  عللملىىا  تًدىىا يف مجلتملىىا   ىىجح املنطىىا  يىى  ال ىىكلأل  ىى  ا  ىىاإ 

 (.51الن ل  اي  اتلابن
مي سىىىف  ىىىىا يقىىىا  عىىى  يقلىىىة بىىىجطني يىىىر عيىىىلب مي ا ىىىة ال ىىىلطان الكا ىىىف الىىىى   ىىىا  عنىىىك  

ة احلىىىدي  النًىىىل ، املقعيىىى   ال ىىىان حيىىى  ع ىىىف العلىىىن، مييىىىملسع رال ىىىتملن، ميعنىىىدن شىىى   ي ىىىما 
مي ىىان ينىىا ع العلمىىا ، ميعنىىدن   ىىائف  عيًىىة  ىى  لقىىك ميحنىىل ميىىت   اىىا، لمىى  علىىاب عنملىىا  د ىىك 

 (.57مي مي عندنن
لىا   ع    ذا اشتملع    ير عيلب ع،ا ىملن ععىجإ يف شىىت ضىعميب املععلىة، لمىنملن املىملرخ  

لىىدي  علىىي يىى  مجىىا  امللىىمللر عيىىل الاىىدا، مي ىىل عمىىاث الىىدي    اعلىىف يىى  امللىى  ا،لهىىف ،ىىلر ا
إ( مي ىىل  ىىا    تىىاب 7337ه/ 132الىىدي  ءمىىلث يىى  عمىىع يىى  شا نلىىان يىى  عيىىلب نا 

 الاملختوع يف ع ًار الًلعال.
ر ىىن   –مي ىىد  ىىا   بىىجطني املماللىى  بىىجطني ا،يىىليلني يف ينىىا  املىىدارس، مي ىىان املماللىى   

ي يف يلىىدان ع ىى اب لهىىف يف ا ث ىىار النلىىاد العلمىى – ىىلهنن  ىى  ع ىىل   ىى  ععيلىىة  تعىىدث  
العىىاد ا بىىج ي،  لىى  ات ىىن عوىىع ن يىىا،   ميا بىىتقعار، ميمهىىا الىىدعا تان ا،بابىىلتان ،  
،لىىىاد علمىىىي مي هىىىار . المي ىىى   ىىىا يىىىد  علىىى  ا ث ىىىار احللىىىا  العلملىىىة علىىى  عوىىىع بىىىجطني 
املمالل ، عمن السعمي  العلملة الر مي لتنا    ذل  العوع يالىاا، مي ا  الىأل ثمير الكتى  يف 

عاد  الة  ل ل،ة مبجماا املخطلطاا الر تعلع  ا ذل  العوع، ميالر تناميلأل  عمن عحنا  ال
علىىىلان املععلىىىة َ ا،ثب ميالتىىىاريخ ميا  عاللىىىا ميالعلىىىلإ الدينلىىىة ميالطىىى  ميالاج ىىىة مياملعىىىارم العا ىىىة 

 (.52مي   ان
مي ا،ىىىأل  ىىىىن اململلاىىىاا تىىىدرس يف املىىىدارس الىىىر ع،لىىىي ا بىىىجطني املماللىىى ، مي ا ىىىة العلىىىلإ  
  ا تملا التقعب  ا اهلل مي    السلاب.إلدينلة، الر  ود احلكاإ يا
ميمجلىىىة القىىىل   ن عيىىىع  التطىىىلراا يف رىىىا  احلع ىىىة العلملىىىة ميالسقاللىىىة يف  ىىىىن الاىىىرت  اسلىىىأل يف  

ا  تماإ يامل الد مي ا ة امل  د ا، و ، مي ،لا  املدارس ، لاي  ىن الارت  ع ى امل ى د 



   ىىى  مجلىىىع عحنىىىا  العىىىاد ا بىىىج ي، مي ىىىد عميرث رىىى  الىىىدي  ا، وىىى  ي ىىىص  ىىى  لديىىىد يالعلمىىىا
دىىىا مي طلًدىىىا 441احلنًلىىىي يف ا ىىى   السىىىا   ىىى   تايىىىك ا،،ىىى  ا للىىىف بىىى دا  توىىىع  حلىىىلاف ن

( عامل
ىىىىىا ممىىىىى  عاشىىىىىلا ميعلامىىىىىلا يف يلىىىىىأل املقىىىىىدس  نىىىىىى الاىىىىىت  الوىىىىىج ي  ىىىىىىت بىىىىىنة  مي اضىىىىىلدا مي مللاد

د ا بج ي  دث يعد ا،ريعمائىة  ى  (. مياملدارس تطلر لديد يف العا53إن7464ه/611
 لىىى  يىىىدعا املىىىدارس يف المملىىىلر مي ا ىىىأل  –( 54علىىى   ىىىد  ىىىل  املقعيىىى  ن –بىىىر اهل ىىىع  

 امل  د ا، و  عمللة التدري  ميالتعللن.
 ىىل تىىدعلن املىىى   ال ىىر  – ىىج  تلىى  الاىىرت   –مي ىىان اهلىىدم  ىى   ،لىىا  املىىدارس مي سع ىىا  

ىىا ملى ًىىك، لىىىا يعلىىعضىىد املىىى   اللىىلعي، مي ىىان  ىىجح الىىدي لىىك الاهىىف يف    شىىالعلدا  ت م د
ه. 599 ،لىىا  عمي   دربىىة يف القىىدس لتىىدري   ىىىا املىىى  ، مي ىىي املدربىىة الوىىج لة بىىنة 

مي ملمىىا يقىىا  عىى  ع ىىدام  ىىجح الىىدي   ىى   ،لىىا  املىىدارس، لىىإن التلبىىع يف   ا ىىة  ىىىا النىىلة 
 (.55كعية يف عوع ا،يليبن   اململب اا لا  يف  د ذاتك  مملعدا  ليدا لع ي احللا  الا

لملىىىي  للىىىاا مي عا ىىىد  مي ا،ىىىأل املىىىدارس يف  ىىىىن الاىىىرت  تعىىىاث  يف   ىىىتلا ا لا عىىىاا اللىىىلإ، 
للتعللن العاف، مي ان لكف  دربة  ى ًملا الى  تتًعك، مي ان يعهملا يلتمف عل  عريىع  للىاا 

علىى   للمىىىا   ا،ريعىىة،  لىى   ا،ىىأل  ىىدارس ثينلىىة يالدرلىىة ا،ميا، لا،وىى  ل ىىف ا تما ملىىا
تدري  العللإ الدينلة    لقىك مي ىدي  ميتا ى  مي   ىا، ميلكى   ىىا اللضىع د يلًى  عن تطىلر 
 ىىىت  ىىدا املىىدارس  عا ىى  لتعلىىلن ميتىىدري  الن ىىل ميالال ىىاة ميالعلىىلإ الطًلعلىىة  علىىلإ احل ىىاب 

 ميا أل ميامللقاا، لهجد ع  العللإ الدينلة.
لععيلة مي ا ة الن ىل ميالوىعم، مياشىتملع  ىل  شملدا الارت  ،لاطدا  ل ل دا يف عللإ الل ة ا  

إ، ميعيىىل الاىىت  7795ه/597 ىى  علمىىا  الل ىىة يف ذلىى  العوىىع عيلءمىىد يىى  يىىع  املتىىل  بىىنة
إ، 7237ه/929إ، ميايىى  عًىىداملعطي الىى امي  املتىىل  بىىنة 7211ه/569الًلطىىي املتىىل  بىىنة

 (.59إن7249ه/949مياي  احلال  املتل  بنة 
املاىع ال مبعلل ىاا  لمىة عى  العلىلإ ميالكتى  الىر  ا،ىأل تىدرس  مييالد،ا الًلىل  يف  تايىك التىا  

(. مي ىىىل  ع ىىى  لضىىلة اللهىىائف 51يف  ىىىن الاىىرت ، مي ىىي  تىى  احلىىدي  ميالطىى  ميالتوىىلمن
يلىىأل املقىىدسال حيتىىف  كا،دىىا  ع ل دىىا يف رىىال  التىىدري ، مي ا ىىة يعىىد الاىىت  الوىىج ي لًلىىأل 

ه/ 593يىليب  ى  الوىللًلني بىنة املقدس،  ل  علق  هلعيع القدس عل  يد  جح الىدي  ا،



إ   ىىجملللة  ًىى   علىى  علمىىا  العىىاد ا بىىج ي  ىى  لقملىىا  ميءىىدسني مي ىىملر ني مي ىى  ن، 7791
ذلى  عن ععمييىىة ا،ره املقدبىىة مي بىج لتملا ع ىىً تا   ىىيلة يعل  ىىا الت ىىيع يعىىد ت ىىعني بىىنة 

 ىى  ا،ره  ىى  ا  ىىتج  الوىىلليب الىىى  عمىىف علىى  تقلىىلص الللىىلث العىىعيب ميا بىىج ي ميءىىلن 
املقدبة، ميملا  نا ،ع د تاريخ احلع ة العلملة يف القدس لت در ا شار   ا الدمير الكً  الىى  
 ىىىاإ يىىىك علمىىىا  امل ىىىلمني ميلقملىىىا  ن يف ميضىىىع املوىىىنااا الىىىر تىىىدعل  ا ا ملىىىاث ميهلىىى  عللىىىك 
ا،دىىا ميابىىتسارميا  لىىاعع النىىاس ميمهمملىىن ميميلملل ىىا حنىىل ا،ره املقدبىىة  بىىتنقاذ ا ميهلعيع ىىا، مي  ع

يف تع لىىى  ا، ىىىة يىىىالسلاب  ىىى  اهلل،  ىىىنالا يف لهىىىائف املىىىدن ميعلىىى  ا، ىىىص  ىىىدينر القىىىدس 
مياتللف ملا هلما     كا،ة  قدبة عند امل لمني، مي كىىا ميضىع  ىمل   العلمىا  ميالاقملىا  بىلا   
 ا،لا    يلأل املقدس عمي     ارلملا بل لة    الكت   لأل ب ال ت  الاهائفال ميالتت  

إ(  طلى  7176ه/471الا  ءمد ي  عمحد ي  ءمد اللابطي املقدبىي ن التيلل  يف  ىا
امل ىىى د ا، وىىى ، يكتايىىىك امللبىىىلإ اللهىىىائف القىىىدسال مي ىىىل ع ىىىدإ  تىىىاب   ىىىتقف عىىى  لهىىىائف 
القىىىدس، هلىىىدث للىىىك عىىى  ا، ىىىا   املقدبىىىة ميلهىىىلملا، ميلهىىىف القىىىدس ميالوىىىج  للملىىىا مي ا ىىىة 

تدرس يف امل  د ا، وى  مييف  امل  د ا، و  مي   د  ًة الوخع . مي ا،أل  ت  الاهائف
 (.59املدارس، مي   عشملع  ىن الكت ن

ياعىىىىىىى  الناىىىىىىىلس  ا  يىىىىىىىار  القىىىىىىىدس انىىىىىىىعميس، لأل ىىىىىىىان الىىىىىىىدي  الاىىىىىىى ار  املتىىىىىىىل  بىىىىىىىنة  -7 
 إ.7329ه/126

 سىى  ال ىىعاإ  ا  يىىار  القىىدس مياللىىاإ، ،محىىد يىى  ءمىىد يىى   ىىج  املقدبىىي املتىىل  بىىنة  -2 
 إ.7344ه/145

،يب الاىىىىىىىىىع  عًىىىىىىىىىدالعمح  ايىىىىىىىىى  علىىىىىىىىىي يىىىىىىىىى  ا ىىىىىىىىىل   املتىىىىىىىىىل  بىىىىىىىىىنة  لهىىىىىىىىىائف القىىىىىىىىىدس، -3 
 إ.7217ه/561

اهلىىىىام ا، وىىىىا ياهىىىىائف امل ىىىى د ا، وىىىى  للىىىىم  الىىىىدي  ءمىىىىد يىىىى  عمحىىىىد املنملىىىىالي  -4 
 إ.7415ه/991ال للطي املتل  بنة 

 ه .7393رميضة ا،،  يف لهائف اتللف ميالقدس لعارم اللعي  املتل  بنة  -5 
ر  ا،ىأل تىىدرس يف  ىىن الاىىرت ، مي اثا  يىاث   ًىى  ، مييهىلا الىىا   نىىا مي ىد  سىىعا الكتى  الىى 

 (.56ع   وع ا؛ ميتكاي ا  الة  للملان



مي وار  القل  َ يعتأل العوعان ا،يليب مياململل ي  مة التطلر يف النلاد العلمي يف لل طني  
ا، يوىىاة عا ىىة، مييف القىىدس يوىىاة  ا ىىة، لي،لىىجمأل للملمىىا  ملب ىىاا التعلىىلن علىى  ا تجلملىى

ميع ىىىى امل ىىى د ا، وىىى   كا،تىىىك املع ل ىىىة لا عىىىة  بىىىج لة، مي اث عىىىدث العلمىىىا   يىىىاث   ًىىى   د 
تًل ملا عية لىرت  ع ىع ، مي اث عىدث اململلاىاا مياملوىنااا، مي ىىا  لىك  ىان لىك  ًى  ا،سىع يف تطىلر 

 احلع ة العلملة ميالتعللملة ميالسقاللة يف  دينة القدس.
 م( :1911-1318ه/1333 -922ثماني  الفترة الثالثة : العصر الع 1/2/3 
إ، ميابىىىىىتمع 7579ه/622ابىىىىتلا العسمىىىىا،للن علىىىىى  يىىىىجث اللىىىىىاإ مبىىىىا للملىىىىا لل ىىىىىطني بىىىىنة  

 كمملىىن للملىىا عريعىىة  ىىعمين،  ىىان القىىعن ا،مي   ىى   ىىىن القىىعمين ا،ريعىىة  مىىة ا  ث ىىار لل ع ىىة 
-629العلملىىىىىىىة ميالسقاللىىىىىىىة يف يلىىىىىىىأل املقىىىىىىىدس،  لىىىىىىى  ا ىىىىىىىتن ال ىىىىىىىلطان بىىىىىىىللمان القىىىىىىىا،ل  ن

إ( يالقدس لي،لي اا  سى دا  ى  املنلىما التعللملىة مييىد بىلر القىدس 7599-7521ه/614
ميعمىىع امل ىى د ا، وىى  مي لىىأل احلع ىىة العلملىىة ،لىىطة يف امل ىى د ا، وىى  طىىلا   ىىىا القىىعن، 

إ( ابىىتمعا  ىىىن 7565-7514إ( مي ىىعاث السالىى  ن7514-7599مييف عملىىد بىىللن السىىا  ن
 املنلما ميالنلاطاا العلملة.

املنلىىىىما اململمىىىىة الىىىىر ع،لىىىىي ا الرمي  ىىىىج،ةال  ميلىىىىة ال ىىىىلطان بىىىىللمان القىىىىا،ل  التكلىىىىة  مي ىىىى  
 (.91 ا كي بلطانال الر  ا،أل هلل     ضم   ا هلليك  دربةن

مي ىىى  هنايىىىة القىىىعن العاشىىىع اهل ىىىع / ال ىىىاثس علىىىع املىىىلجث  يىىىدع الهىىىع  يىىىدب يف عمي ىىىا   
إ(، 7599ع ميلىا  بىللمان القىا،ل  نالدميلة العسما،لة،  ل  ع ىا الدميلة يف التقملقع عل   س

لقىىد ع ىىلًأل يىىيمي  ا،ك ىىار  ىىعيب عنىىد ا  ىى إ ا،بىىطل  ا بىىًا  ا،بىىطل  الرت ىىي يف  عع ىىة 
، ميتلالىىىأل اهلىىى ائن عللملىىىا يف  عمياىىىا  ىىىع لع، ىىىا ميالىىىع ميرميبىىىلا  نىىىى 7517لًًىىىا،تل الً عيىىىة عىىىاإ 

لهىىىىع  ال لابىىىىي  طلىىىىع القىىىىعن السىىىىا   علىىىىع املىىىىلجث   ىىىىىت عميائىىىىف القىىىىعن العلىىىىعي ، ميع ىىىىى ا
ميالتىىىد لر ا  توىىىاث  ي ىىىعيان يف ل ىىىن الدميلىىىة  ىىىج  تلىىى  الاىىىرت ،  ىىىىت عطلىىىا عللملىىىا ابىىىن 
الرلىىف عميرمييىىا املىىعيتال، مي ا،ىىأل ع ىىأل   ميىىة هلىىا يف احلىىعب العامللىىة ا،ميا مياهنىىارا ع ىىاإ ضىىعياا 

 ى   ا لس الأليطا  يف  ىن احلعب،ميا،تمل  ا، ع يتم يا عمي ا  الدميلة العسما،لىة، ميميرسىأل  ىف
 يعيطا،لا ميلع، ا  عمن ع ج  الدميلة العسما،لة، مي ا،أل لل طني    ،ول  يعيطا،لا.



مي د ا،عك أل ا،ميضاة ا  تواثية عل   ف ع طار الدميلة العسما،لىة مي نملىا لل ىطني، ممىا  ىان  
لىىىىك تيس اتىىىىك ال ىىىىلًلة علىىىى  عميضىىىىاة التعلىىىىلن مياحلع ىىىىة العلملىىىىة يف لل ىىىىطني، مييىىىىدع ا ضىىىىم ج  

 ىىىام الىىىر مي اىىىأل علىىى  املىىىدارس مي   ىىىا  ىىى  ثمير العلىىىن  ىىىىت تل ىىى   سىىى   ىىى  التىىىدرجيي لألمي 
ىا على  امل ىالد، ميعلى  عىدث  للىف  املدارس ع  العمف، ميع ً  التعللن يف القدس يعتمد عبابد

    العلما  الىي   اميللا عن يًقلا شعلة العلن  هلجمة يف  ىن الًجث.
ل ايع علع ميالسىا   علىع امللجثيىني يىدعا مييف القع،ني احلاث  علع ميالسا  علع اهل عيني/ ا 

ت   يف  ى   رتالىع، ميع ىً  العلىن ميالتعلىلن  –مبا للملا القدس  –احلع ة العلملة يف لل طني 
يف تقملقىىىىع، مي ىىىىف عىىىىدث العلمىىىىا  يف لل ىىىىطني مي ا ىىىىة يف القىىىىدس، لقىىىىد عميرث  ىىىىا    تىىىىاب 

 اىىر  – ىىلر التىىعالن ع ىىف القىىدس يف القىىعن السىىا  علىىعال اللىىلخ   ىى  يىى  عًىىداللطل  احل
ىىا  ىى  علمىىا  القىىدس يف ذلىى   –إ( 7916ه/ 7224القىىدس نا 

د
تىىعالن مثا،لىىة ميسجسىىني عامل

 (. مي ل عدث  للف  ذا  ا  لرن يعدث ن يف القعمين ال ايقة.97القعنن
ع ىىىا عىىى  املىىىدارس الىىىر ع،لىىىجمأل يف القىىىدس يف العوىىىع العسمىىىا  لكا،ىىىأل  لللىىىة العىىىدث، مي ىىىىن  

 معيىىىىة، املع عيىىىىة، املنوىىىىلرية، الوىىىىالنلة، احل ع لىىىىة، املاميرثيىىىىة، املىىىىدارس  ىىىىي َ القع لىىىىندية، الد
 (.92ا،محدية،  دربة  عاث ياشا،  دربة اتا،قان ا،بعديةن

ميلك  جتدر ا شار   نا يف  ىا املقاإ  ا عن امل  د ا، و  ا تاظ مبكا،تىك  نقطىة لىىب  
العلمىىا  الىىىي   ارميا امل ىى د  للعلمىىا  امل ىىلمني  ىى  يىىجث العىىاد ا بىىج ي املختلاىىة، مي ىى  عيىىع 

ا، و  يف القعن احلاث  علع اهل ع ، عمحد اي  ءمىد املقىع   ىا    تىاب ال،اى  الطلى  
 (.93    و  ا،،دل  العطل ال ميعلق  عد  ثرميس يامل  د ا، و  ميالوخع  امللعلةن

مييف القىىىىىعن السىىىىىا  علىىىىىع اهل ىىىىىع   ار القىىىىىدس  ىىىىىف  ىىىىى    ىىىىىاإ الوىىىىىلللة عًىىىىىدال ر النايل ىىىىىي  
ه( الد لىىىقلان،  مىىىا  ار ىىىا  وىىىطا  عبىىىعد 7792ه( ميال ىىىلد  وىىىطا  الًكىىىع  ن7717ن

 (.94ه(ن7743اللقلمي الد لاطي ن
مي كىا  ف امل  د ا، و   ط  الع   يف احلع ة العلملة يف  ىن الارت  مي ان يمل ك العلمىا   

ىىا للىىك، ميممىى  عإا امل ىى د ا، وىى  للتىىدري  للىىك  ىىج    ىىىن  ىى   تلىى  الًلىىدان، مييلقىىلن ثرميبد
(. ميابىتمعا  ىىن احلع ىة يىج 95إ ا  ىاإ اللىلخ ءمىد عًىدنن7995 -ه 7313الارت  بىنة 



ا،قطاة  ج  القع،ني السال  علع ميالعايع علع اهل عيني، مي   عشملع علمائىك يف  ىىن الاىرت  َ 
 (.99عبعد ا  اإ، ميعًدالع ا  العالاي، مييعقلب الًديع ، ميعًد القاثر عيل ال علثن

اا التدري  يف العوع العسما  يف القدس تدمير  ل  العلىلإ الدينلىة ياعميعملىا مي ا،أل  لضلع 
املختلاىىة، مي ا ىىة علىىن الاقىىك الىىى  ا تىىف املقىىاإ ا،مي  بىىلا  يف التىىدري  عمي التيلل ،مي ىىىل  
التوىىلم الىىى   مىىي يإ ًىىا   ًىى  علىى  تدري ىىك عمي مماربىىتك، اللكًىىار اللىىللخ ميالاقملىىا   ىىان 

 ( .91علمي، الدلا ، ا ل ع ، اتلللي، الًديع النع لًملن  لللني،    ع سا  ال
مييج ىىىظ يوىىىاة عا ىىىة عن اململلاىىىاا الىىىر ميضىىىعأل  ىىىج   ىىىىن الاىىىرت  تنقوىىىملا رميح ا يتكىىىار  

علىىى   تىىى  ا،بىىىجم،  – ا  ىىىد  ًىىى   –ميا، ىىىالة، ميعن العلمىىىا  مياملسقاىىىني  لىىىلا يعتمىىىدمين 
 ىىىظ علىىى  امللضىىىلعاا الىىىر يلىىىع لهنا مياتوىىىعميهنا مييهىىىعلن  لاشىىىي ميذيىىىل د هلىىىا،  ىىىىل  يج

طع ملىىىا اململلاىىىلن  ىىىج   ىىىىن الاىىىرت  عهنىىىا د تكىىى  لديىىىد ، ميلكنملىىىا  ا،ىىىأل  كىىىعر  مللضىىىلعاا 
العوىىىلر ال ىىىايقة، مي ىىىىا يلىىى   للىىىك لملىىىعس  طلطىىىاا  كتًىىىة امل ىىى د ا، وىىى  الىىىى  يهىىىن 

 (.99 وللة املخطلطاا املتلارسة    العوع العسما  عبابدان
 م( :1996 – 1911قرن العشرون  الفترة الرابعة : ال 1/2/3/2 
شىىملد  ىىىا القىىعن ع ىىداسدا ل ىىا دا عسىىعا علىى  املنطقىىة الععيلىىة ييبىىع ا مي ا ىىة لل ىىطني مي دينىىة  

إ مي عىجن الدميلىة 7674القدس عل  ميلك اتول ، لًعد ا،ىد ة احلىعب العامللىة ا،ميا عىاإ 
ا لتق ىىىلن ممتلكىىىاا العسما،لىىىة مي للملىىىا  ا لا،ىىى  عملا،لىىىا ع ىىىىا ثمي  احللاىىىا  تتاىىىا للمىىىا يلنملىىى

 الدميلة العسما،لة، مييدعا يعيطا،لا يالتاك  يف ال لطع  عل  لل طني.
مي ىىىىد اكىىىى  ا ىىىىلس الأليطىىىىا  يقلىىىىاث  ا نىىىىعا  ال ث ل،ىىىىد علنىىىىيبال  ىىىى  ا ىىىىتج   الىىىىة ا،راضىىىىي  

إ(  ىىىىت نتلىىىعي  ا،مي  7671الال ىىىطلنلة  ىىىج  الاىىىرت  املمتىىىد   ىىى  تلىىىعي  ا،مي  نع تىىىليع 
(، مي كىا ا،تملى  احلكىن العسمىا  لال ىطني يعىد عن ا تىد حنىل عريعمائىة 96إ(ن7679نع تليع 
 بنة.

إ مييا،تملا  احلكن العسما  لال طني ع ً أل الًجث تدار يإثار  ع كعية 7679ميينملاية عاإ  
إ  ىىعر اللىى  7621يعيطا،لىىة ا ىىىا  ىى   دينىىة القىىدس  قىىعدا هلىىا. مييف  ىىملاع بىىان رميىىل عىىاإ 

،لىا  ىا ا ،تىداب على  لل ىطني، ميينىا  على  ذلى  علنىأل احلكل ىة ا،عل  لل لاا   ن  يعيطا



الومللل  الأليطا   نىدمييدا بىا لدا  Herbert Samuelالأليطا،لة ال   ال عيعا  ملئلف 
 (.11عل  لل طني مي للأل ا ثار  الع كعية  ا  ثار   د،لةن

اىىرت  ت ىى ا إ، مي ىىج  تلىى  ال7649ميابىىتمع ا ،تىىداب الأليطىىا  علىى  لل ىىطني  ىىىت  ىىايل  
ا،ميضىىاة ميا، ىىلا  ال لابىىلة ميا  توىىىاثية ميالع ىىكعية ميالتعللملىىة يف  ىىىف عحنىىا  لل ىىطني، مي ىىىا 

 يملمنا  نا  ل التععم  ا  عاد ا،ميضاة التعللملة ميالعلملة يف  دينة القدس.
إ، ع ىىىدام 7671 ىىىا،لن ا،مي  نثي ىىىمأل(   6 ققىىىأل يعيطا،لىىىا يا تجهلىىىا ملدينىىىة القىىىدس يف  

تمسلىىىة يف الىىىت كن يف   ىىىار احللىىىا  العلملىىىة ميالتعللملىىىة يف املدينىىىة، ميلىىىا  تاىىىليت ا،ميريلىىىني امل
 العوًة ا، نال لأليطا،لا يإثار  املدينة مبساية  د ف لت قلا  ىن ا، دام.

مي ًف يلان احلالىة العلملىة ميالتعللملىة يف القىدس  ىج  لىرت  ا ،تىداب الأليطىا ، جتىدر ا شىار   
الىة  ًىف رىي   ىىا ا ،تىداب، لتالىد   ىد  الدرابىاا احلديسىة ع،ىك يف ايتدا د  ا يلان  ىىن احل

(  دربىة ر لىة مي ا ىة، مييف   وىائلة ع ىع  529إ  ا،أل يف  توىعللة القىدس ن7671عاإ 
(  دربىىة 65إ  ىىان علىى  الن ىىل التىىاف َ ن7674تىىى ع  ىىىن الدرابىىة عن عىىدث املىىدارس عىىاإ 
  احلعب العامللة ا،ميا التت ىأل  دربىة سا،ليىة يف ايتدائلة ر لة، سجث  دارس سا،لية، مييف عسنا

القىىدس  تنىىا   ع ىىاإ اللىىعلر القىىل ي العىىعيب مي رضىىا  لىىك، ع ىىا املىىدارس اتا ىىة لًلىىا عىىدث ا يف 
(  دربة  بج لة،  ان  عمن  ىن املدارس عًار  ع   تاتلى  يف امل ىالد 396العاإ ، اك ن

 (.17عمي يف يناياا عا ةن
إ، مي ىان  ىىا النمىاإ 7621ي  عمل د يك يف  دارس القدس  ىت عاإ مي ف ،ماإ التعللن الرت  

 (.12يتلخص يف سجث  عا ف عل  الن ل التافن
 ايتدائي مي دتك بأل بنلاا. -7
  عداث  مي دتك سجث بنلاا. -2
 بلطا  مي دتك سجث بنلاا مييك اتتن التعللن السا،ل  مييًدع التعللن ا ا عي. -3 
النمىىىىىاإ  ىىىىىي لذ عىىىىى  ،مىىىىىاإ التعلىىىىىلن يف لع، ىىىىىا. ا  ا ىىىىىأل  كل ىىىىىة ميا ىىىىىديع يالىىىىىى ع عن  ىىىىىىا  

ا ،تداب الأليطىا  يىيمي  عمىف  ملىن  ى  علىف التعلىلن يف القىدس، مي ىل تيبىل  ثار للمعلمىني 
إ تتىىلا تىىدري  املعلمىىني للمىىدارس ا يتدائلىىة يف مجلىىع عحنىىا  لل ىىطني، ا  ا ىىأل 7621بىىنة 

 (.13 عا ف عل  الن ل التافن يعد ذل  يلضع ،ماإ لديد للتعللن يتلخص يف ني 



  دارس احلها،ة ميي اتني ا،طاا   ىت ال اثبة    العمع. -7 
 التعللن ا يتدائي ا،مي  مي دتك ني  بنلاا. -2 
 التعللن ا يتدائي السا  مي دتك بنتان. -3 
 التعللن السا،ل  ا،مي  مي دتك بنتان. -4 
 التعللن السا،ل  السا  مي دتك بنتان. -5 
تملىىىا  التعلىىىلن السىىىا،ل  يتقىىىدإ الطىىىجب  لتلىىىا  ا ت ىىىان التعلىىىلن العىىىاف، مي ىىىد تيبىىى  عىىىاإ مييا، 

(. مي ىان الطىجب 14إ الرل  التعللن العاف الال طلرال لللعم عل   ىىا ا  ت ىانن7623
يف لا عىىىىاا الىىىىدمي   –مي تجمىىىىى  –النىىىىال لن يف  ىىىىىا ا  ت ىىىىان يلت قىىىىلن يىىىىالتعللن ا ىىىىا عي 

ان ميبىىلريا مي وىىع،  ذ د يكىى  يللىىد تعلىىلن لىىا عي يف لل ىىطني يف الىىامير  لال ىىطني  سىىف لًنىى
 القعن العلعي     ايتدا د    عقد ال ًعلناا للك.

 (15َمي ا،أل ع دام التعللن يف لل طني  ج  لرت  ا ،تداب تتلخص يفن 
 تعللن شا ف   الة ا، لة   الة ثائمة. -7
 التعللن    علف     العلس. -2
 لال طلر الواحل. عداث امللاط  ا -3
مي ان ا  تج  الأليطىا  يع ىي  ى  ميرا  اهلىدم ا، ى   ا  عىداث املىلاط  الال ىطلر القىا،ع،  

 الى    يتلرد مي  يملتن مبلا ف ميطنك،  ي يتقًف اللط  القل ي لللمللث يف لل طني.
يعىد يىلإ،  ميابتمعا احلالة التعللملة يف القدس عل   ىىا الن ىل، يىف  ا،ىأل تى ثاث بىل اد يل لدىا 

 ىت تقلص عدث املدارس احلكل لة يف املدينة للوً  ت ع  دارس  كل لة يف العىاإ الدرابىي 
إ  مىىىىىا 7645إ ، ميابىىىىىتمع عىىىىىدث املىىىىىدارس احلكل لىىىىىة يف القىىىىىدس  ىىىىىىت عىىىىىاإ 7631/7639
(  دربىىىىىىة 41(  ىىىىىىدارس  بىىىىىىج لة، مين1(. ع ىىىىىىا املىىىىىىدارس اتا ىىىىىىة لًلىىىىىىا عىىىىىىدث ا ن19 ىىىىىىلن

 (.11  ل لةن
ل ىىىايا املىىىلل  لل الىىىة التعللملىىىة ميالعلملىىىة يف  دينىىىة القىىىدس، يتًىىىني لنىىىا  ىىى   ىىىج  العىىىعه ا 

يلضىىىلح  ىىىد   ىىىا مي ىىىلأل  للىىىك  ىىىىن احلالىىىة  ىىى  بىىىل  ميا،ىىىدسار يف  ىىىف المىىىعميم الىىىر عاشىىىتملا 
 املدينة، مما  ان لك ا،سع ال ليب املًاشع عل  ميضعلة املكتًاا يف القدس للما يعد.



القىدس  ىج  القىعن العلىعي   ع لتىانَ  ع لىة الل ىد  يقي    امل    العلملىة ميالتعللملىة يف  
 لنما شكلأل الهىاة ال عيلىة مبىا للملىا القىدس لى  اد  ى  ا،رثن، مي ع لىة ا  ىتج  ا بىعائللي 

 إ مي ا ا  لامثدا عل   در ا نالقدس(  ىت يل نا  ىا.7691الى  يدع  نى عاإ 
ميتعللملة للقدس، عمي  ا  ميل أل يف بًلف ععه مي نا لة  ا  د ك ا،رثن     د اا علملة 

ت ىىً  يىىك ا  ىىتج   ىى  عضىىعار، لىىإن  ىىىا ميتلىى  حيتالىىان  ا حبىى   ا ىىف، لىىىا عشىى   شىىار  
ي ىى    ا يعىىت  ىىا  ىىدث  ىى   هىىايا علملىىة ميتعللملىىة يف  ىىاتني املىىع لتني،  ا،ىىأل هلىىا عسع ىىا 

 املًاشع عل  ميضعلة املكتًاا يف القدس للما يعد.
 ىىايل  ىى  العىىاإ  75لىىا  ل ىىا  ا،تىىدااا علىى  لل ىىطني، مييف إ ععلنىىأل يعيطا،7649 ىىايل  74يف  

،ا ىىىك ة  عىىىجن  لىىىاإ  بىىىعائلف، مية ا عىىىرتام اىىىا  دميلىىىة  ىىى   ًىىىف  ىىىف  ىىى  الل يىىىاا املت ىىىد  
إ ة  ًىىىىىل  عهىىىىىلية  بىىىىىعائلف يف ا، ىىىىىن 7646 ىىىىىايل  72ا، عيكلىىىىىة ميا هلىىىىىاث ال ىىىىىلللر، مييف 

 (.19املت د ن
ئلف يعىىىلث يالدرلىىىة ا،ميا لل ملىىىلث الىىىر يىىىىلتملا احلكل ىىىة مي  يىىىد  ىىى  القىىىل   نىىىا  ن  لىىىاإ  بىىىعا 

الأليطا،لىىىىة طىىىىلا  لىىىىرت  ا،تىىىىدااا علىىىى  لل ىىىىطني، لقىىىىد بىىىىخعا  عمىىىىن القىىىىلا،ني ميا،،ممىىىىة الىىىىر 
ع ىىىىدر ا يف لل ىىىىطني لوىىىىاحل اللملىىىىلث  ىىىىىت اكىىىىنملن  ىىىى  ال ىىىىلطع  علىىىى  ا،راضىىىىي الال ىىىىطلنلة 

ال لابىىىة  ًىىىدعد عبابىىىلدا الت  ىىىأل يىىىك ميالىىىت كن يف املىىىلارث ا  توىىىاثية للىىىًجث، مي ىىىد  ىىىدا  ىىىىن 
  كل ة ا ،تداب.

إ، ع ىا القىدس اللىع لة 7649ميا توًأل  بعائلف القدس ال عيلة اا دا ميضمتملا  للملا  نىى عىاإ  
للضىىعأل هلىىأل  شىىعام ا،رثن، مي المىىأل ا،رثن علىى  القىىدس،  –مياىىا املقدبىىاا الدينلىىة  –

 ىىع ، ميتىىع لن انسىىار ا بىىج لة، لقا ىىأل يإعمىىار امل ىى د ا، وىى  مياملقدبىىاا ا بىىج لة ا،
مي ،لا  املدارس مياملعا د يف القدس، ميتواعدا الو ل  ا بج لة، ميا،تعلىأل احللىا  العلملىة 

 ميالتعللملة ،تل ة ثعن ا،رثن للمملب اا التعللملة ميالسقاللة يالقدس.
إ  ىىىدسأل النك ىىىة عمي اهل ميىىىة الععيلىىىة الكىىىأل ،  لىىى  شىىىنأل  بىىىعائلف احلىىىعب 7691مييف عىىىاإ  
لىىى  الىىىدمي  الععيلىىىة، مي ا ىىىأل يىىىا تج  بىىىلنا  ميا ىىىل ن ميالهىىىاة ال عيلىىىة مي طىىىاة  ىىى   ميالقىىىدس ع

 اللع لة.



مي نىىى  ىىىا التىىاريخ اىىارس ال ىىلطاا ا بىىعائلللة  الىىة عشىىكا  القمىىع ميالتمللىى  العنوىىع  ضىىد  
 امللاطنني الال طلنلني، مي  أل  ىن املمارباا  الة للا،  احللا  مي نملا ا ا،  التعللمي.

إ  ىىىت يل نىىا  ىىىا ،،ىىلاة شىىىت  ىى  ا ،تملا ىىاا، يف 7691عىىعه  دينىىة القىىدس  نىىى عىىاإ ميتت 
مبىىىىا اسلىىىىك  ىىىى   ىىىىلن مير ىىىىل  ثينلىىىىة ميتارالىىىىة مي هىىىىارية ملجيىىىىني  –ءاميلىىىىة  ليىىىىد املدينىىىىة املقدبىىىىة 

ميت لىىى   عاململىىىا الاعثيىىىة ميطايعملىىىا املقىىىدس، لقىىىد  ا ىىىأل ال ىىىلطاا  –امل ىىىلمني يف عحنىىىا  العىىىاد 
اذ عىىىد   ىىىىعاراا  تعلقىىىة يلىىىجملن التعلىىىلن،  نملىىىىا  ل ىىىا  مجلىىىع الىىىألا ج التعللملىىىىة ا بىىىعائلللة يا ىىى

ا،رث،لة املطًقىة يف  ىدارس  دينىة القىدس ميابىتًداهلا يت يلى  احلقىائا التارالىة ميطمى  العقلىد  
ا بىىىج لة ميتلىىىليململا. ميلكىىى  تييلىىىد  ىىىلاطر القىىىدس للمنىىىا ج الععيلىىىة ميا،رث،لىىىة ميثلىىىاعملن عىىى  

 جي  عن تقدإ ،ينائملن، لعف ال لطاا ا بعائلللة ترتالع ع   عار ا ميتعلىد ،لعلة الرتيلة الر
املنىىىا ج ا،رث،لىىىة يف املىىىدارس،  ىىى عن  ىىىىن ال ىىىلطاا ع ىىىعا علىىى  عن يىىىدرس الطىىىجب الل ىىىة 

 (.16العألية مي  ا دا آ ع  ل  التمع ا بعائللي  ا لا،  املنا ج ا،رث،لةن
إ، 7691ثي ىىىىمأل ن ىىىىا،لن ا،مي ( عىىىىاإ  6ا،ميا يف مي نىىىىى ا،ىىىىد ة ا ،تااضىىىىة الال ىىىىطلنلة  

 ميال ىىلطاا ا بىىعائلللة هلىىامي  عع لىىة التعلىىلن يف لل ىىطني يلىىكف عىىاإ ميالقىىدس يلىىكف  ىىا ،
يي و  اللبائف ميعشد ا ميذل  ع  طعيا ا  ج  الق ع  للمدارس ميا ا عاا ميابتخدا ملا  

  سكناا ع كعية ميءا ع ا ميا ت ا ملا.
مي ا ىة يعىد  – ع لىة ال ىجإ  –لة ميالعلملة يف القدس  نى الت ىعلناا ع ا ع  احلالة التعللم 

إ، لتملىىى ا ياشىىىتداث اهل مىىىة ا بىىىعائلللة علىىى   ملب ىىىاا التعلىىىلن 7663اتاا لىىىة عميبىىىلل عىىىاإ 
 مياململب اا ا، ع  العا لة يف  دينة القدس الوا د .

ا،ل،لة مي،ا لة يف ميتًى  بلطاا ا  تج  ا بعائللي لمللثدا  كساة مي تلا لة تلا عميضاة   
القدس الععيلىة مي ىا  لهلىا، جتعىف  ى  الوىع   ن د يكى   ى  امل ىت لف على  الال ىطلنلني عن 
حيىىىىالملا علىىىى  ميلململىىىىا العىىىىعيب ميا بىىىىج ي،  ىىىى   ىىىىىن ا ملىىىىلث ءاميلىىىىة  ليىىىىد املدينىىىىة مي وىىىىاثر  
ا،راضىىىي ميتطليقملىىىىا مب ملعىىىىة  ىىىى  امل ىىىىتلطناا الكًىىىى  ،  ىىىىىت  اث عىىىىدث اللملىىىىلث القىىىىاطنني يف 

 (.91لقدس اللع لة ناملدينة الععيلة( ع   ائة ميني ني عل  ، مةنا
ع ىىىا عىىى  التعلىىىلن العىىىاف يف القىىىدس لتللىىىد  ملب ىىىتان مهىىىا َ لا عىىىة القىىىدس ميلا عىىىة القىىىدس  

املاتل ىىىىة، يا ضىىىىالة  ا  للىىىىة احلقىىىىل  الال ىىىىطلنلة، ميللملىىىىا سىىىىجث  ملب ىىىىاا للتعلىىىىلن العىىىىاف 



ا لملىىة مي للىىة ا، ىىة مي للىىة العلىىلإ ا بىىج لة، مي ىىىن املتلبىى  نبىىنتان يعىىد التىىلللملي(  للىىة ا يع 
 (.97( طال  ميطالًةن4111اململب اا مجلعملا تقدإ  د ا ا العلملة ميالتعللملة حللاف ن

مي ا ىة امل ى د  -يف  ىىن الاىرت   لملىا  –ع ا يالن ىًة للمملب ىاا الدينلىة يف  دينىة القىدس  
ة يتملديىىد املقدبىىاا ا بىىج لة ا، وىى  ل ىىدث مي   ىىع ،  لىى  تقىىلإ ال ىىلطاا ا بىىعائللل

امللللث  يف املدينة يال ميا  ميالطمى  مياهلىدإ، عى  طعيىا احلاعيىاا الىر تقىلإ يعستىان  بىعائلللتان 
حباع ا حبسدا ع  اهللكىف امل عىلإ هلىأل  ًىا  احلىعإ القدبىي اللىعي  مي ا ىة امل ى د ا، وى ، 

  طعيىا ءىامي ا املتطىعلني ميا عتدا اا عل  احلعإ القدبي اللعي   سى   مي  ىتمع ، بىلا  عى
اللملىىىىلث يالىىىىد ل   ا امل ىىىى د ا، وىىىى  ميالوىىىىج  للىىىىك، عمي عىىىى  طعيىىىىا احلاعيىىىىاا الىىىىر تىىىىنملس 
عباباتك مي لاعدن، ميامل ل ف طليف مي ً  مي  تمع، مي  ت ا  تعلس يف ذا عتنا ع داث  عيىا 

 ىا تًىع إ الى  عت  على  القًىة مي نىأل  ىجح الىدي  للىك، مي 7696امل  د ا، و  املًار  عاإ 
إ، ميآ ع ىا ال يىار  امللىجمل ة الىر  ىاإ 7661إ، 7694إ، 7692ذل     را ر  ىج  ععىلاإ 

إ،  لىىى  بىىىق  لىىىل  بىىىا ة امل ىىى د ا، وىىى  2111بىىىًتمأل  29اىىىا ال ىىىااح شىىىارمين يف 
 -علىىىىعاا اللىىىىملدا  مي جمىىىىاا ا ع ىىىى ، مي ا،ىىىىأل بىىىىًًدا يف  لىىىىاإ ا ،تااضىىىىة الال ىىىىطلنلة السا،لىىىىة 

  الأل  ائمة ضد ا  تج  ا بعائللي  ا يل نا  ىا. الر   –ا،تااضة ا، و  
 ىن  لر   ً طة مي لل   ملا  ا،أل عللك ا،ميضاة العلملة ميالتعللملة يف  دينة القدس  ج   

القعن العلعي ، مي ي  لر   يباميية تععضأل هلا املدينة املقدبة     ملا عاا التملدإ احلهار  
 ميالعلمي لطايعملا ميتعاسملا الاكع  اململ .

مي ج ىىىىة القىىىىل   ن القىىىىدس ا تلىىىىأل  نىىىىى يدايىىىىة التىىىىاريخ ا بىىىىج ي  كا،ىىىىة مملىىىى   يف  لىىىىلب  
امل ىىلمني، لملىىي  دينىىة ا،،ًلىىا  الىىى  لىىا  ا بىىجإ  وىىد دا لعبىىالتملن، مي ىىي  ىى  ا،ره الىىر 
 يار ملىىا اهلل تعىىاا، مي ىىي لىىل   ىىىا ميذا  عميا القًلتىىني ميسالىى  احلىىع ني اللىىعياني، مي للملىىا ع بىىع 

( مي نملا عع  يىك  ا ال ىملاا العلى . مي  ا   ىىا اللضىع  ىان  ل  اهلل عللك ميبلننيعبل  اهلل 
 ى  الطًلعىي عن تلقىى  املدينىة الععايىىة ميالعنايىة  ىى   ًىف اتلاىىا  ميا، ىعا  مياحلكىىاإ امل ىلمني علىى  

  ع العولر.
 ي ميتمل د  ف الللا د عن امل    العلملة ميالسقاللة يف  دينة القىدس يىدعا  نىى الاىت  ا بىج 

هلا ميابتمعا  ىت يل نا  ىا، ميلك  تد  اململشعاا الكس   عل  عن  ىن امل    د اىت على  



ميتىى   ميا ىىد   ىى  ا  ث ىىار ميالع ىىي ميالنهىىل  الاكىىع  ميالسقىىايف، يىىف تععضىىأل  ا  ىى اا عنلاىىىة 
ارتًطأل يا،للا  ال لابلة ميا  تواثية ميا لتماعلة ميالتعللملة الر  عا اا  دينة القدس يف 

  تاراملىىىا الطليىىىف، لكا،ىىأل ت ث ىىىع ع لا،دىىىا مي ًىىل ع لا،دىىىا ع ىىىع ، ميلكىى  بىىىعالملا العلمىىىي  قىى
ا علىى   ىىع ا،يىىاإ ميال ىىنني، يىىف  ا،ىىا ميرا  ،لىىع السقالىىة الدينلىىىة  مي شىىعاعملا الىىدير د ينطاجمىىا عيىىدد
ميالعلملىىىة يف طىىىل  الىىىًجث ميععضىىىملا، ميعوىىى  التمابىىى  الاكىىىع  مياحلهىىىار  يىىىني عينىىىا  العىىىاد 

ميلل ىىىطني  ا ىىىة ميالقىىىدس علىىى  ميلىىىك اتوىىىل ، مي ن ت ىىى  ال  ىىىان ميتًىىىاي  ا بىىىج ي عا ىىىة 
املكىىان، مي ا،ىىا ع ىى دا  وىىدر ينىىا   ىىل  ، ىىن ثعا ىىة  ىى  ثعىىائن احلهىىار  ا بىىج لة ع  مي ىىي 

 املكتًاا.
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ي ،لىىي   كتًىىة امل ىى د ا، وىى  ميتتًعملىىا،  ىىع حيىىامي   ىىىا املً ىى  يالدرابىىة ميالت للىىف تقوىى 

 عطا   لر  ع  تطلر ا  ج      ا التارالة الر يدعا  ع الات  ا بىج ي للقىدس  ىىت 
عوع،ا احلاف،    علف الكل  ع  التاريخ املكتيب الى   ا،ىأل اسلىك  ىىن املكتًىة يف بى  ا 

 سى   ى  املكتًىاا القائمىة يف عيا نىا ا،ميا، ميالى  يلا ثرلىة عاللىة  ى  النهىج،  ىف عن يًل ىك  
توىىن   كتًىىة ،لعلىىة  –مي ىىي يىىملر  ا  تمىاإ  نىىا  – ىىن. ميملىىا  ا،ىىأل  كتًىىة امل ى د ا، وىى  

يف يدايىة  ىىا املً ى   –هلأل  كتًاا امل الد، لقد ا ته  ا، ع  عطىا   ىلر  ميلىل  ىلل   
 ع  ،لي   كتًاا امل الد يف لل طني يواة عا ة.

 ساجد :نشأة مكتبات الم 2/1 
 ان ميع ىً  ميبىلمف للكتىاب  كا،ىة عسى   يف احلهىار  الععيلىة ا بىج لة، لالكتىاب  مىا  ىا    

عنىىك العبىىل  نن(  ىىل ال لىىد العلىىنال، مي ىىد  ىىان   ًىىا  امل ىىلملن علىى  العلىىن يف عوىىلر  هىىار ن 
 ا  رتاإ.  ًا د عملمدا، لج  عمي عن ع لالا الكتاب املن لة العلعلة ميع د لا عللك للهدا    انًة مي 

مي د  ان ميع ىً  ميبىلمف للمكتًىاا ثمير عمىلن يف احلهىاراا ا بىج لة يف  تلى  ا، طىار  
ميا، وىىار، مي ا،ىىأل  ىى   اىىا ع  ىىىن احلهىىار ، ياعتًار ىىا   ىىد  ثعا ا ىىا ميا،بىىاس ا،مي  يف 

 ينائملا، لاملكتًاا  ي امللئف ا،مي  الى  تملمي   للك الكت ، حيتهنملا ميت ك  يف لنًاتك.
لل ىىطني لىى    ىى  احلهىىار  الععيلىىة ميا بىىج لة، لقىىد بىىامهأل ينوىىل  ميالىىع يف ينىىا  مي هىىار   

 ىىىن احلهىىار ، مبىىا  د تىىك  ىى   مللاىىاا مي وىىنااا لعلمائملىىا ميرلا  ىىا يف مجلىىع رىىا ا املععلىىة 
 ا ، ا،لة.

مييىىعتً  تىىاريخ املكتًىىاا يف احلهىىار  الععيلىىة ا بىىج لة ارتًاطدىىا ميسلقدىىا يا بىىجإ،  لىى  عميلىىأل  
احلهىىار  ا تما دىىا  ًىى دا يىىالعلن مياحلىىت عللىىك ميتكىىعم ع لىىك  ىى  العلمىىا  ميا،ثيىىا  مياملاكىىعي ،  ىىن 

لمنى ل ع ا بجإ ا ى امل لملن امل  د  كا،دا للدرابة ميالتعللن الميثمير امل  د يف التسقلى  
ميا العلمي    ا،ثميار املخوًة يف  لا  ا، ىة ميا بىج لة، مييًىدمي عن العلمىا  ميامللىععني د جيىد

(. ميملىىىىا  ا،ىىىىأل 92ع ندىىىىا مي  طمي،لنىىىىة يف تاملىىىىن  تىىىىاب اهلل ميبىىىىنة ،ًلىىىىك    يف  ىىىىج  امل ىىىىالدن



الكتى  ر ندىىا عبابىىلدا  ىى  عر ىىان العمللىىة التعللملىىة، لقىىد ا تامىىأل امل ىىالد مب ملعىىة  ىى   ىىىن 
 الكت ، مي ا،أل املوا   عمي  الكت  الر تلضع يف امل الد.

ميلملىىا  النىىاس ميعللىىة القىىلإ يف امل ىىالد عىىدثدا  ىى  لقىىد لىىعا العىىاث  مي  تىى ا  عن يىىلثة يعىىت  
، خ القعآن الكىعم ميعىدثدا آ ىع  ى  الكتى  الدينلىة، لاائىد  املطىالعني مياملوىلني  ى  رمياث  ىىن 

 امل الد.
المي   اللاض  عن  كتًة امل  د  ملعا لللللث  نى ا ى امل لملن امل  د  كا،دىا للدرابىة،  

نا عن الدرابة عل   تل   عا لملا مييي ل  لعميعملىا  ذل  ،،ك   ثرابة يدمين  ت ، مي ذا علم
 ا،ىىأل تىىتن يف امل ىى د ميا ىىا ع، ميذلىى   ىىىت   ىى   عيىى   ىى  عملىىد،ا احلاضىىع ع كننىىا عن ،ىىدر  
عمهلة املكتًة املل قة يامل الد، ميعن ع ل  امل الد مي ا ة اهلا ة  نملا  ا،أل مي  ت ا  اتلى  

لقىىى  مي منىىىا يا ضىىىالة  للملىىىا  تًدىىىا لل ىىىالة  كتًىىىة  ا ىىىة، مي ىىىىن املكتًىىىة   هلتىىىل   تًدىىىا ثينلىىىة 
(. مي   ا ميكى  القىل   ن  ىىا النىلة  ى  املكتًىاا يعتىأل عمي  املكتًىاا ،لىل اد يف 93ميعلملةن

ا بىىجإ، مييملىىدم  ا  د ىىة رتمىىع امل ىى د  ىى  املوىىلني لهىىجد عىى  ،لىىع السقالىىة يىىني علىىعاث 
 التمع انلي.

حل ىىىىىا  ميالعىىىىىعا  ميلل ىىىىىطني مي وىىىىىع ميتىىىىىل،  مي ىىىىىىا اللضىىىىىع جىىىىىدن يف امل ىىىىىالد الكىىىىىأل  يف ا 
ميا،،دل ، ميالر  دا  عا ىد ثينلىة ميلا عىاا علملىة يف عميبىع  عا،لملىا، هلىا طايعملىا مي،ممملىا 
ميسقالتملا ميتقاللد ا العلملة العابخة، ميلكف  نملا  كتًة ضخمة تهىن ع ملىاا الكتى  مي،اىائ  

 املخطلطاا.
د اىا، مييىدع  ،لىا  امل ىالد اىىا مييىدع  ملىلر  كتًىاا امل ىالد يف لل ىطني  ىع  ،لىا  امل ىال 

عقىى  الاىىت  ا بىىج ي للىىًجث  ًاشىىع  يف عملىىد اتللاىىة عمىىع يىى  اتطىىاب، لكىىان  لمىىا لىىت  
ا، مي كىىىا    دينىىة  ىى   ىىدن لل ىىطني  سىىف ،ىىايل  مييالىىا مي ىى   ميالقىىدس ...  خل، ع ىىاإ اىىا   ىى دد

ا  اىىظ  سىىع عىىدث امل ىىالد يف لل ىىطني، مي ا ىىأل  ىىىن امل ىىالد يتيثيىىة  ىىد اا  سىى  ، عمهملىى
 الل ة الععيلة مي،لع السقالة ا بج لة يف عرلا  لل طني.

مياملتتًع لتاريخ النملهة املكتًلة يف لل طني بل د عن  كتًاا امل ىالد  ىي املكتًىاا ا،ميا  
الىىر ععلتملىىا لل ىىطني ا بىىج لة، ميتقىى  علىى   مىىة  ىىىن املكتًىىاا  ىى ائ  امل ىى د ا، وىى  يف 

خ  ىن ات ائ ، ل إ ا، ع  عطا  نة ي    ع   كتًىاا  دينة القدس، مي ًف احلدي  ع  تاري



يعىت امل ىالد الكىأل  يف لل ىطني،  املكتًىة ا،محديىة يف عكىا، مي كتًىة احلىعإ ا يعا لمىي يف 
اتللىىىف، مي كتًىىىة لىىىا ع يالىىىا الكًىىى ، مي كتًىىىة   ىىى د احلىىىا  منىىىع النايل ىىىي يف ،ىىىايل ، مي ىىىىن 

ميععع ملىا ميالىر  ىان هلىا الىدمير السقىايف اململى  املكتًاا    عشىملع  كتًىاا امل ىالد يف لل ىطني 
 يف تاريخ لل طني مي هار ا.

 املكتًة ا،محدية يف عكا َ -7
ا لخمىىىاد بىىىنة ن  إ(، مييعتىىىأل  ىىىىا 7197ه/ 7769ع،لىىىي عمحىىىد ياشىىىا ا ىىى ار مياف عكىىىا   ىىى دد

امل ىى د  ىى  عمجىىف امل ىىالد يف لل ىىطني عا ىىة، مييىىك يت لىى  الاىى  ا بىىج ي يف عيىىدة  مىىا عن، 
ك عحلا ا  ار اىا امل ى د  دربىة ثينلىة مي كتًىة مي ىي الىر ت ىم  انن الاملكتًىة ا،محديىةال ميلل

مي ا،أل رملعة املكتًة تتيل     الكس     الكت  النال ىة مياملخطلطىاا الىر ا،ت عملىا ا ى ار 
(. مي ىىد لىىعثا ءتليىىاا  ىىىن 94يف عسنىىا  مي يتىىك  ىى    ا،ىىة  ىى  الىىدي  الع لىىي  اىىر الع لىىة ن

( يف التا ىىىى  مياحلىىىىدي  499(  تايدىىىىا،  نملىىىىا ن7766مي ىىىىناأل  تًملىىىىا لًلىىىىا عىىىىدث ا ن املكتًىىىىة
(  تايدىىىىىا يف الل ىىىىىة ميالتوىىىىىلم ميانثاب، ميالكتىىىىى  الًا لىىىىىة يف التىىىىىاريخ 96ميالقوىىىىىص النًليىىىىىة مين

(  طلطىىىىىىىىىىىة  ىىىىىىىىىىى  ع،اىىىىىىىىىىى  511(. يا ضىىىىىىىىىىىالة  ا ن95ميا  عاللىىىىىىىىىىىا مي  مهىىىىىىىىىىىا  ىىىىىىىىىىى  العلىىىىىىىىىىىلإن
إ، ع ملىع ع،ىك د يعىد للملىا بىل  7693ة بىنة (. ميلكى  ا ىعث ا، ى  للمكتًى99املخطلطىاان

 (.91مثا   طلطاا لق ن
  كتًة احلعإ ا يعا لمي يف اتللف َ -2
يقىىع امل ىى د ا يعا لمىىي لنىىىليب شىىع   دينىىة اتللىىف يف لل ىىىطني انتلىىة، مي ىىىا امل ىى د  ىىى   

يب، امل ىىالد القدميىىة يف ثيىىار ا بىىجإ، مي ىىد  ىىل   كتًىىة  ًىى    نىىى   ىى   ىىجح الىىدي  ا،يىىل 
(  تايدا  عممملا يف عللإ الدي  َ القعآن ميعلل ىك، مياحلىدي  النًىل  7296ميتهن املكتًة حنل ن

اللىىىعي ، ميالاقىىىىك ميع ىىىللك، ميالتل لىىىىد ميالتوىىىلم، يا ضىىىىالة  ا  لضىىىلعاا الن ىىىىل ميالوىىىىعم 
(  طلطىىىىة يف علىىىىلإ الىىىىدي  ا بىىىىج ي  ىىىى   ىىىىعآن ميتا ىىىى  ميلقىىىىك 741مياملنطىىىىا.  مىىىىا تهىىىىن ن

إ  ىىىىاإ اللملىىىىلث عسنىىىىىا  7619(. يف عىىىىاإ 99 ىىىى  املوىىىىىا   ا،سعيىىىىةن ميتل لىىىىد، ميللملىىىىا رملعىىىىة
ميلىىلث ن يف امل ىى د ا يعا لمىىي يعىىد عن ث لىىلن عنىىل ، ميلعضىىلا  نىىع الت ىىلا ،  ىىا لا ييعمىىا  

 (.96 عيًلة  تلاة  نملا بع ة عد   وا   عسعية مي طلطاان
  كتًة لا ع يالا الكً  َ -3 



ىىعن  ىىا ن يالىىا  ىى  7145ه/7759بىىنة  عبىى  لىىا ع يالىىا الكًىى  اللىىلخ ءمىىد يلىىيب  إ ميعما
إ، مي ىد عحلىا ءمىد آ ىا عيىل ،ًىلا يا ىا ع 7971ءمد آ ا ب لر املععميم يىييب ،ًىلا بىنة 

 كتًة ضخمة تًلا حنل عل  رلد    الكت  مياملخطلطاا النال ة، ع سع ا يف العللإ الدينلة 
تععضىىأل  ا  –ًىىاا القدميىىة     ىىا  ىى   طلطىىاا املكت  –ميالل ىىة الععيلىىة، مي عمىىن  طلطا ىىا 

(  طلطىىىة  عممملىىىا يف الاقىىىك ميع ىىىللك ميالتل لىىىد 336الهىىىلاة ميالتًديىىىد، مي ىىىا تًقىىى   نملىىىا    ن
 (.61ميالتا  ن

  كتًة    د احلا  منع النايل ي ينايل  َ -4 
إ، مييعتىىىىأل  ىىىىىا 7639ه/7351ع،لىىىىي احلىىىىا  منىىىىع يىىىى    ىىىى  النايل ىىىىي  ىىىىىا امل ىىىى د بىىىىنة  

دينىىىة ميع أل ىىىا، ميلىىىك  كتًىىىة ضىىىخمة، يلىىىا عىىىدث رلىىىدا ا عىىىاإ امل ىىى د  ىىى  عشىىىملع   ىىىالد امل
( رلىىىد يىىىني  طًىىىلة مي طىىىلد يف علىىىلإ الىىىدي  ا بىىىج ي ميالل ىىىة الععيلىىىة 7911إ حنىىىل ن7644
 (.67ميالتاريخن

 ىىىن اللم ىىة التارالىىة املىىلل   ملكتًىىاا امل ىىالد يف لل ىىطني عرثا اىىا يلىىان املاضىىي الععيىىا  
ك تلىىى  املكتًىىىاا   ىىى    ىىى   نمل ىىىة املكتًىىىاا الال ىىىطلنلة، ميالىىىدمير السقىىىايف الكًىىى  الىىىى  عثتىىى

    ىىا  ىى  املكتًىىاا الال ىىطلنلة   –مييج ىىظ يف الل ىىأل احلاضىىع عن  ىىىن املكتًىىاا امل ىى دية 
تعا  ميا عدا  عيعدا  ل   ن الكس      قتنلا ا تععه لل ع ة ميالهلاة ميالتل  ،تل ة علا ىف  –

ا للملىىىا املكتًىىىاا،  ىىى  احلوىىىار ا بىىىعائللي ميالتىىىد   ا ىىىل ميال   ،لهىىىجد عىىى   عا،ىىىا  الىىىًجث مبىىى
الومللل  املتعمد لكف ر ل  مي لية السقالة ا بج لة يف لل طني. لىا لاملطللب  ل امل يىد  ى  
الدعن ميا  تماإ يإ لا  رد تل  املكتًاا الععيقىة، عى  طعيىا ر ىد املل ا،لىاا املنابىًة للىعا  

ا يىا،لمل   الج  ىة لل اىاي على   طلطا ىا، ميع ى دا  وىاثر املعلل ىاا، ميجتمللى   ىىن املكتًىا
 ا شعام عللملا     ًف عشخا   مل لني.

ميع  دا تق  عل   مىة  كتًىاا امل ىالد  كتًىة امل ى د ا، وى  عىأل تاراملىا الطليىف، ذاا  
اللىىىىملع  الععيقىىىىة ميالتىىىىاريخ التللىىىىد، ميا ًىىىىأل املىىىىد احلهىىىىار  ا بىىىىج ي ميعك ىىىىأل  ىىىىلرتك يكىىىىف 

 ا  العاد ا بج ي، مي ىا  ل  لضلة العنوع التاف .اللملخ يف  ف عحن
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اته  مما بًا عن  كتًاا امل الد  ي املكتًاا ا،ميا الر ععلتملىا  ىدن لل ىطني مبىا للملىا  
 دينىىة القىىدس، مي ىىان ع ىىن  كتًىىاا امل ىىالد يف القىىدس  ىىي ال ىى ائ  امل ىى د ا، وىى ال، لقىىد  

 وى    ى ن  ى  امل ىالد الكًى   يف ا، طىار ا بىج لة  ع ى دا لل لىا  الاكعيىة  ان امل ى د ا،
مي دربة لتدري  العللإ، بلا  عللإ ثينلة عمي عللإ ث،للية، مي  ميكى  عن تنىتعس احللىا  العلملىة 
ميالاكعية يف ر ىاب امل ى د ثمين ميلىلث  كتًىة تهىن الكتى  ا، ملىاا مي،اىائ  املخطلطىاا، 

ا،ميا ملكتًىة امل ى د ا، وى ، ميتطىلرا على   ىع العوىلر ايتىدا   ى   مي    نا يدعا الًلا  
الاىىت  ا بىىج ي للقىىدس  ىىىت يل نىىا  ىىىا، مي ًىىف عن منهىىي يف بىىعث تىىاريخ  ىىىن املكتًىىة  ىىج  
لرتاا تاراملا الطليف، جتدر ا شار   ا ا، ا  مياملوطل اا الر  لأل اا على   ىد   ىىا 

 ا،ىىىأل تطلىىىا علىىى  املكتًىىىاا الععيلىىىة يف  قىىى  التىىىاريخ   التىىىاريخ، مي ىىىىن ا، ىىىا  مياملوىىىطل اا
 (  ىن ا، ا  يف الكلماا التاللة 62َمي د  وع الًعتن –املختلاة 

 يلأل احلكمة. -7
   ا،ة احلكمة. -2
 ثار احلكمة. -3
 ثار العلن. -4
 ثار الكت . -5
   ا،ة الكت . -9
 يلأل الكت . -1
 كمىة  –ثار  –  ا،ىة  –لاىة  ىي َ يلىأل مييف  ىن التعً اا ال ًع تللد بأل  لمىاا  ت 
 تىى ، ميتلىى  الىىسجث ا،ميا  نملىىا  ا ع،ىىلاة ع كنىىة، يلنمىىا تىىد  الكلمىىاا الىىسجث   –علىىن  –

ا، ىىىع  علىىى   لضىىىلة  ىىىىن ا، كنىىىة، ميتوىىىل  لل ىىىاملا، ميلكىىىف ميا ىىىد   ىىى   ىىىىن الكلمىىىاا 
  لمتملا اتا ة، ميعهنا هلدث رتمعة اسنتني اسنتني طايع املكتًاا املختلاة.

يا، ىا  التاللىة َ   ا،ىة  –على   ىد  تاراملىا الطليىف  –مي د  لأل  كتًة امل ى د ا، وى   
الكت ، ثار الكت ،  كتًة، لا،ميا تد  عل   د  احلع  عل  الكت ، ميالسا،لة تد  على  
ضىىخا ة الكتىى  املقتنىىا ، ميالسالسىىة تىىد  علىى  ا بىىتعما  العوىىع ، مييف الاقىىعاا التاللىىة عىىعه 



لاىىىىرتاا ال  نلىىىىة الىىىىر  ىىىىعا اىىىىا  كتًىىىىة امل ىىىى د ا، وىىىى  علىىىى  ا ىىىىتجم  ً ىىىى  للمعا ىىىىف ميا
   ملا ا.

 الفترة األولى : من الفتح اإلسالمي حتى نهاية العصر الفاطمي: 2/2/1 
تعلث ،لي    ا،ة امل ى د ا، وى   ا القىع،ني السالى  ميالعايىع اهل ىعيني على  التىلاف، مي ىىا  ىا  

 لر تتعلا مبكتًة امل  د ا، و .عشارا  للك يعت النول  التارالة ا
إ، ع،ك  612ه/261ميعمي   ىن النول   ا ذ عن اي  الاقلك يف  تايك الًلدان الى  علاك بنة  

 ان يف امل  د ا، و  يف   نك البتة علع تايلتدا نع   ىندمي دا( للموىا   امل ىً لة، ميللملىا 
 (.63 وا     ي تقل ملا العلفالن

إ يف  تايىىك العقىىد الاعيىىد الميللىىك 636ه/329يىىك املتىىل  بىىنة ميمثىىة ،ىىص آ ىىع ذ ىىعن ايىى  عًىىد ر  
نع  يف امل ىى د ا، وىى ( بىىًعلن  وىى ادا، ميللىىك  ىى  الكًىىار الىىر يف اللر ىىة  نملىىا للىىد بىىتة 

 (.64 وا   عل   عاس جتعف للملاالن
 مي    ج  هلللف  ىي  النوني ميك  عن ، تخلص يعت احلقائا عل  الن ل التافَ 
،ميا ملكتًىىىة امل ىىى د ا، وىىى  يف ميلىىىلث تلايلىىىأل ن ىىىناثيا(  ووىىىأل اسلىىىأل الًىىىلا   ا -7 

 حلاظ املقتنلاا للملا.
ع ىىن  ىىا  ا،ىىأل تهىىمك  ىىىن التلايلىىأل ناملكتًىىة(  ىى   قتنلىىاا  ا،ىىأل ، ىىخ القىىعآن الكىىعم،  -2 

 الر  ا،أل تلضع يف امل  د عمي تل   عللك عمي  د   للك.
  و . ا،أل املوا   النلا  ا،ميا ت ائ  امل  د ا،  -3 
مي نا  ،ص آ ع يتعلا يامل  د ا، و  مييك  شار   ا   ائنك    املوا  ، مي د عميرث  ىىا  

إ. ميذ ىعن للللى  ث  طىعا   يف  تايىك 7219ه/911النص ءمد علي ي   لا ىع املتىل  بىنة 
امللبىىلإ ال ىى ائ  الكتىى  الععيلىىة يف اتىىالقنيال. يقىىل  ايىى   لا ىىع َ ال ن ا لىىع،ج  ا ىىعميا يلىىأل 

إ، مي ىىا،لا  ىىد  لكىىلا الع لىىة، لخىىع   لىىلملن ا،لهىىف يف 7166ه/462رلىى  بىىنة املقىىدس يف 
ع ىىىا عن، للمىىىا يلىىىا الاىىىع،ج  عميلىىىك، لىىىداميا يف  وىىىار يلىىىأل املقىىىدس  ىىىىت  لكىىىلن، لملىىىد لا 
امل الد مي أل اتللف مي تللا ع ف الًلد مجلعملن    الل   مياحنا ا طائاة  ا ءعاب ثاميميث عللىك 

ىميا  ىى  الوىىخع   ىىا   ين وىىع  ىى   ناثيىىف الاهىىة ميالىىى   ال ىىجإ، ميع ع ىىلا املوىىا   ميع ىى
 (.65ميان االن



     ج  هلللف  ىا النص ميك  ر د اململشعي  التاللني َ 
ميلىلث  وىىا   يف امل ى د ا، وىى   نىىلا  ت ا،ىة امل ىى د ميد حيىدث الىىنص عىىدث ا، مي ن  -7 

  ان يلتن  نك عهنا  س  .
ا  ىىاإ يىىك ا لىىع،ج نالوىىللًللن(  ىى   تىىف النىىاس عن ع ىىأل  ارسىىة  لىىأل يًلىىأل املقىىدس  ىىي  ىى -2 

 ميتد    ف شي  يف يلأل املقدس مي نملا  ع  املوا   امللللث  يامل  د ا، و .
ميالىىر تمل ىىد  –،تل ىىة شىى  املوىىاثر عىى   ىىىن الاىىرت   – ىىىن يعىىت ا شىىاراا التارالىىة القلللىىة  

يلا عمي   ا،ىة، عل  ميللث  كتًة يلكف  ا يف امل ى د ا، وى  بىلا  ع ا،ىأل على  شىكف تىا
ميعهنا اسف الًلا   ا،ميا ملكتًة امل  د ا، و  عمي  ع لة الًداياا،  لى  تطىلرا للمىا يعىد 

 عل   ع العولر.
ميجيىىى  عن ،ىىىى ع  نىىىا يف  ىىىج  الاىىىرت ، عن الاىىىاطملني ع،لىىىاميا ثار علىىىن يف القىىىدس اللىىىعي   

الىدار  نل ىة القدي ىىة عيهدىا،  ىدلملا المىا ع  علمىي  سىف ،م  ىا يف القىا ع ، مي ىان  قىع  ىىن 
 ناىىةن*( الىىر  لهلىىا  ىىجح الىىدي  ا،يىىليب للمىىا يعىىد  ا  دربىىة لللىىالعلة، ميع لىى  المىى  عن 
 ىىىىىىىن الىىىىىىىدار  ا،ىىىىىىأل تهىىىىىىىن  كتًىىىىىىة لىىىىىىى ميإ الدرابىىىىىىة اىىىىىىىا، ميملىىىىىىا  لىىىىىىى  الاعجىىىىىىة القىىىىىىىدس بىىىىىىىنة 

 (.69إ ععاثمي ا  نل ة ميطعثميا الااطملني  نملان7166ه/462
ا ال ىىايقة تلمىى  الًىىلا  ا،ميا ملع لىىة النلىىي  ملكتًىىة ميعلىى  ع   ىىا  لقىىد  اميلنىىا يف الاقىىعا 

ملاملىلإ   ا،ىة  –آ،ىىا   –امل  د ا، و   ج  تل  الاىرت ، الىر  لىا ا عىدإ ميضىلح ر يىة 
 الكت ، للن يتًللر  ىا املامللإ عمي يت دث  عنان  سف  ا جدن للما يعد    لرتاا.

 ملوكي:الفترة الثانية : وتشمل العصرين األيوبي والم 2/2/2 
 ًىىف ر ىىد تىىاريخ  كتًىىة امل ىى د ا، وىى  يف  ىىىن الاىىرت ، جتىىدر ا شىىار   ا ع،ىىك  ىىان يطلىىا  

عللملا مي تجمى ابىن ال  ا،ىة عمي  ى ائ ال  مىا يطلىا على  بىائع  كتًىاا العىاد ا بىج ي. ميذلى  
عن الكتىىى  امللضىىىلعة يف  ىىى ائ   ا،ىىىأل  ىىىي املكتًىىىة، ميع ىىىا  اعىىىاا املطالعىىىة املخووىىىة لىىىعمياث 

القىىىعا  ميالًىىىا سني للىىىن تكىىى   ععميلىىىة يلىىىكف مياضىىى   مىىىا  ىىىي  ععميلىىىة انن، لاىىىي املكتًىىىة  ىىى  
  –ميالىىر تقىى  علىى   متملىىا  كتًىىة امل ىى د ا، وىى  يكىىف مشىىلخ ميلخىىع  – كتًىىاا امل ىىالد 

 ا،ىأل الكتىى   ىع   ىى  ات ا،ىة لتقىىعع يف عيىىة ،ا لىة  ىى  عحنىا  امل ىى د، ا تعىاث  ا ات ا،ىىة  ىىع  



إ  قىىاإ ع ىىني املكتًىىة يف عيا نىىا  ىىىن. لىىىا بىىاثا  لمىىة ع ىىع  هلىىأل  شىىعام اتىىا ن، مي ىىل يقىىل 
 ال  ا،ة الكت ال عمي ال  ائ  الكت ال لتد  عل  املكتًة يف  ىن الارت .

ميتعتىىأل  ىىىن الاىىرت   ىى  ع وىى  الاىىرتاا الىىر  ىىعا اىىا ال  ا،ىىة امل ىى د ا، وىى ال لايتىىدا   ىى  
  لل ع ىة املكتًلىة القعن ال ىاثس اهل ىع  / السىا  علىع املىلجث  ع ىىا تتًلىلر  ج ى  لديىد

يف لل ىىىطني عا ىىىة مييف  دينىىىة القىىىدس  ا ىىىة،  لىىى  شىىىملد عوىىىع ا،يىىىليلني مياملماللىىى  هنهىىىة 
علملىىة  ًىى   مي ع ىىة لكعيىىة  لا يىىة اسلىىأل  ىىىن ميتلىى  يف  مىىا ع  تعىىدث ،  نملىىا الًىىد  يف  ،لىىا  
  املىىدارس مي سىىع  امل ىىالد ميتعم  ىىا يف  تلىى  عحنىىا  الىىًجث، ميابىىتقطاب عىىدث  ًىى   ىى  العلمىىا

بلا     لل طني عمي     ارلملا للتدري  يف امل  د ا، و ،  ا،لا عباتى   ائىعي  لىل لىا  
لنىىىىا ابىىىىتخداإ  وىىىىطل اا العوىىىىع،  ىىىىىل  ،لىىىىطأل  ع ىىىىة التىىىىيلل  ميرالىىىىأل الكتىىىى  ميا ثاث 
ىىا ميتًاينىىأل  لضىىلعا ا ،لعدىىا.  ىىف  ىىىا النلىىاد الاكىىع  عث   ا   نىىا  املكتًىىاا،  عىىدث ا  مد

يي لر ىىىىا، يف  ىىىىىن ا،لىىىىلا  ،لىىىىطأل احلع ىىىىة املكتًلىىىىة ،لىىىىاطدا  ل ل دىىىىا ميالعنايىىىىة اىىىىا ميا  تمىىىىاإ 
ميتطلرا تطلردا  لىمللثدا يف القىدس، مي ى  املج ى  الًىار   هلىىا التطىلر منىل  ل ىلي يف  كتًىاا 

 امل الد مي ا ة  كتًة امل  د ا، و .
علىىلإ مي  مي ىىان امل ىى د ا، وىى ، مي  يىى ا ،  ع ىى دا لل لىىا  الاكعيىىة ميلا عىىة  بىىج لة لتىىدري  ال 

الىر  ىان  –بلما العلىلإ ا بىج لة، مي  ميكى  عن تنىتعس احللىا  الاكعيىة ميتنلى  ميتىمل  مثار ىا 
ىىىىىىىا مي،لعدىىىىىىىا  ىىىىىىى  الكتىىىىىىى   – ع   ىىىىىىىا امل ىىىىىىى د ا، وىىىىىىى   ثمين ميلىىىىىىىلث رملعىىىىىىىاا  نابىىىىىىىًة  مد

 مياملخطلطاا، مييف طللعتملا القعآن الكعم مي ت  احلدي  ميالتا   ميالاقك.
ا، وىى  مبىىعمير الل ىىأل، لا ىىً أل تهىىن آ م الكتىى  الىىر  مي كىىىا التطىىلرا  ىى ائ  امل ىى د 

تً ىىى ، لهىىىجد عىىى  العلىىىلإ الدينلىىىة ا،بابىىىلة، يف علىىىلإ الععيلىىىة ميالتىىىاريخ ميا،، ىىىاب ميامللقىىىاا 
مياملنطىىىىىىىىا، مي نملىىىىىىىىا  مللاىىىىىىىىاا املدربىىىىىىىىني الىىىىىىىىىي  عملىىىىىىىىلا يف امل ىىىىىىىى د ا، وىىىىىىىى  علىىىىىىىى   ىىىىىىىىد  

 (.61العولرالن
     ج  هلللف  ىا النص ، تنتج  ا يلي َ  
 ضخا ة  قتنلاا  كتًة امل  د يف  ىن الارت . -7 
 ا،أل  لضىلعاا  ىىن املقتنلىاا تت ل ىف  ىل  العلىلإ اللىععلة ياعميعملىا ميالل ىة الععيلىة   -2 

 يعلل ملا،  ىا يا ضالة  ا التاريخ مياحل اب ميالال  مياملنطا.



ة، مي ىىل ميسىىف ع ىىد  وىىاثر ينىىا  رملعىىة املكتًىى –يف  ىىىن الاىىرت  املًكىىع   – ىىان ا يىىداة   -3 
  وللة  ا عميثعك املدربلن     مللاا ن يف املكتًة.

مي   ع ن اململلااا الر عميثعملا  مل   املدربلن  ت  لهائف يلأل املقدس، مي نملا  ت   س     
  تًأل يف القدس، مي ا،أل    مجلة الدرميس الر ع للأل يف امل  د ا، و .

امل ى د ا، وى ال الكتى  الىر مي د ذ ع ال للطي يف  قد ة  تايك ال هلام ا، وىا ياهىائف  
علاأل ع  امل  د ا، و  يف العولر ال ايع ، مي   الكت  الر ،قف عنملا يقللك الممىا  ىان يف 

ه( 195  ائ  امل  د ا، و ال  كتاب  س  ال عاإ  ا  يار  القدس مياللىاإ للمقدبىي نا 
يىىاي  الاع ىىاح  مي تىىاب ياعىى  الناىىلس  ا  يىىار  القىىدس انىىعميس  يىى   بىى ا الاىى ا   املعىىعميم

ه( مي تىىىىىاب ا ىىىىىا ع امل تقوىىىىى  يف لهىىىىىائف امل ىىىىى د ا، وىىىىى   يىىىىى  ع ىىىىىا ع نا 126نا 
 (.69ه( مي   ا  س ن911

مي ا،أل  ا ع  مي ى  الكتى  مياملوىا   اللىعياة  نتلىع  يف يلىأل املقىدس، يىف ع ىعدا شىائعدا يف  
 وىدردا  ى   عمن يلدان العاد ا بج ي يولر  تدعل  ا الاخىع ميالع ىد،  لى   ا،ىأل اسىف 

 ع ألاملواثر يف ينا  رملعاا   ائ  الكت  يف  ىن الارت ، مي ا ة   ائ  امل  د ا، و .
لقد  ع  ى   ًىف عن  ىجح الىدي  ا،يىليب عنىد ا لىت  يلىأل املقىدس ععىاث  ىا  الوىخع   مىا   

 ا،ىىىىأل ميعىىىىني هلىىىىا   ا دىىىىا   ىىىى  القىىىىعا   ميمي ىىىى  عللملىىىىا ثاردا ميعرضدىىىىا ميمحىىىىف  ا ءىىىىعاب امل ىىىى د 
 (.66 وا   مي تماا ميريعاا شعياةنا، و  

ميممىىا مي ىى  علىىى  امل ىى د ا، وىى   ىىى   وىىا  ، املوىى   الىىىى   تًىىك ال ىىلطان عيلبىىىعلد  
عسمىىىىان يىىىى  عيب يلبىىىى  املىىىىعير  لىىىى  امل ىىىىعب  ىىىى  يىىىىدن ميعربىىىىلك  ا امل ىىىى د ا، وىىىى  بىىىىنة 

 (.711إن7344ه/ 145
  مييقاىىلا عمي الدىىىا مي ىىان  ىى  عىىىاث  بىىجطني املماللىىى  عن يهىىعلا املوىىىا   يف امل ىى د ا، وىىى 

علىى   ىىارئ يتىىلا  عا  ىىا، مي ىى   ىىمل   امللىى  ا،شىىعم يعبىىًا  الىىى  ميضىىع  وىى ادا  ًىى دا يف 
امل ىى د ا، وىى  ميمي ىى  عللىىك لملىىة للقىىارئ مياتىىاثإ ميشىىعد النمىىع ملىى  يكىىلن شىىلخ الوىىج لة 

 (.717مي عر يف القعا   للك الللخ مش  الدي  الع لي املقعئن



ك يعىىىد يعبىىىًا  لعلىىىك  ىىىف  ىىى  َ امللىىى  المىىىا ع لقمىىىا للضىىىع مييالىىىد احلنًلىىىي عن اللىىىي  ذاتىىى 
 وىىى ادا يف الوىىىخع  امللىىىعلة ميلعىىىف لىىىك  ارئدىىىا، ميامللىىى  ا،شىىىعم  ينىىىا  الىىىى  ميضىىىع  وىىى ادا 

 (.712يامل  د ا، و  ميرت  لك  ارئدا ميمي   عللك لملة، مي ىل  املل  الما ع  لقدإن
ائ  امل ىى د ا، وىى ، جىىد مي ذا تع نىىا عمللىىة الل ىى   موىىدر  ىى   وىىاثر ينىىا  رملعىىاا  ىى   

 وىىىدرأا آ ىىىع   يقىىىف عمهلىىىة عىىى  الل ىىى ، ع  مي ىىىل ا  ىىىدا ،  لىىى   ىىىع   سىىى   ىىى  العلمىىىا  
ميالاقملا   ج   ىن الاىرت  على  عن يعبىللا ، ىخة  ى   وىناا ن  ملديىة  ا امل ى د ا، وى  

 لت اظ يف   ائنك.
املل ىىلي الكلاشىىي ا  ىىاإ  للىىا الىىدي  عمحىىد يىى  يلبىى   –علىى  بىىًلف املسىىا   – ىى   ىىمل    

ىىىىع نا  إ( الىىىىى  عربىىىىف ، ىىىىخة  ىىىىى   ىىىىج  وىىىىنالك الكًىىىى  ميالوىىىىى ع  ا 7297ه/991املا ا
 (. مي ا،أل  ىن الن خ ت م  يابن ال، خ القدسال.713القدسن

مييلتن    النول  ال ايقة ميا شاراا التارالة ال الاة عن   ائ  الكت  يف احلعإ القدبي  
مي ًىىىة الوىىىخع ، مي ىىى ائ  امل ىىى د ا، وىىى   ىىىي  اللىىىعي   ا،ىىىأل  ل عىىىة يىىىني امل ىىى د ا، وىىى 

ات ا،ىىة املع  يىىة العئل ىىلة، ع ىىا   ا،ىىة  ًىىة الوىىخع  لكا،ىىأل مبسايىىة ات ا،ىىة الاععلىىة،  مىىا ،ىىى ع يف 
عيا نىىا  ىىىن الاملكتًىىة العئل ىىلة عمي املكتًىىة املع  يىىةال ميالاملكتًىىة الاععلىىةال. مي ىىان لكىىف  ىى  اتىى ا،تني 

 نىىا   ا ىىلن، للىىى ع ال ىىخامي  عن مشىى  الىىىدي  يامل ىى د ا، وىى  مي ًىىة الوىىخع    ،ىىة عمي ع
ءمد ي  عمحد ي   ًل  ال امني املقدبي  ىان  ىا ن الكتى  يف امل ى د ا،  وى  يف عميابى  

 (.714القعن التابع للمل ع ن
ميممىىى  تىىىلا ع ا،ىىىة الكتىىى  يف الوىىىخع  امللىىىعلة يف القىىىعن احلىىىاث  علىىىع اهل ىىىع  اللىىىلخ يلىىى   

لىلث مي لاىة مب ىم  الع ا،ىة الكتى  يف الوىخع  امللىعلةال، اتلللىي، ميتلى    ىد  اللسىائا  ا مي 
ه. مييعد ميلا  الللخ يل  اتلللي تىلا  ىىن 7191 اع بنة  5مي ىن اللسلقة  ملر ة يتاريخ 

ميلىىىىىىىدان اللىىىىىىىلخ  يىىىىىىىعا لن، مياللىىىىىىىلخ عًىىىىىىىدالعمح  بىىىىىىىلية  – مىىىىىىىا ،وىىىىىىىأل اللسلقىىىىىىىة   –الل لاىىىىىىىة 
 (.715يلنملمان

ا، وىى ، عك ىىأل يا تىىدار  ىىد  التقىىدإ   ىىىن  ىىلر   ً ىىطة ملىىا  ا،ىىأل عللىىك  ىى ائ  امل ىى د 
 احلهار  ميالنملهة العلملة الر  ا،أل عللملا  دينة القدس  ج  العوعي  ا،يليب مياململل ي.

 الفترة الثالثة : العصر العثماني: 2/2/3 



يدعا يف عميائف العوع العسما  هنهة علملة ميابعة النطا  يف الىًجث الىر لت ملىا العسمىا،للن،  
 ا ي ىم  الا  ألاطلريىة العسما،لىةال، مي ا،ىأل لل ىطني  نملىا مبىا للملىا  دينىة القىدس، مي ل،لا  نملا 

 ميا تن بجطني العسما،لني ا،ميائف يالعلن ميالعمف عل  ،لعن يف عرلا   ىن ا  ألاطلرية.
مي ىان  ى   مىىا ع  ىىا ا  تمىىاإ ت مييىد  كتًىة امل ىى د ا، وى  يالكتىى  مياملوىا  ، مي ا،ىىأل  

القىعن ا،مي   ى   كىن العسمىا،لني للقىدس، مي ىىا يت لى  يلضىلح   ا ع  الل    نتلىع   ىج 
لىىد  ال ىىلطان بىىللمان القىىا،ل  الىىى  مي ىى   وىى ادا علىى  امل ىى د ا، وىى  ميعىىني لىىك  ارئدىىا 
مي علل دىىا  ىىىدرن عسما،لىىىان يف اللىىىلإ.  مىىا مي ىىى  املوىىىا   علىىى  امل ىى د ا، وىىى  عيهدىىىا الىىىل يع 

 ، مي ىىل  لعىف ،ىا ع احلعيلىة العسمىا  ع،ىلر العسما  بنان ياشىا يف القىعن احلىاث  علىع اهل ىع 
 (.719هن7335ياشا بنة 

مي كىىىا  ىىف امل ىى د ا، وىى   لضىىع ا تمىىاإ احلكىىاإ العسمىىا،لني، ميع ىىً   ىى  ع ىىأل امل ىىالد  
الال طلنلة الر اشتملعا حبلقاا التدري  يف العوع العسما ، مي ىان يمل ىك العلمىا   ى   تلى  

 الًلدان مييلقلن ثرميبدا للك.
يىىىدع الهىىىع  يف عمي ىىىا  ا  ألاطلريىىىة العسما،لىىىة ،تل ىىىة لل ىىىعميب الىىىر  اضىىىتملا ضىىىد  ميعنىىىد ا 

ععىىىىىدائملا، مي اث  ىىىىىىا الهىىىىىع  ابىىىىىتا ا د عنىىىىىد ا يىىىىىدع ال ىىىىى مي ا بىىىىىتعمار  ا،ميريب ال لابىىىىىي 
ميا  توىىاث  هلىىا،  ىىف  ىىىن ا،ميضىىاة ا،عك ىىأل يال ىىل  علىى  ع طىىار الدميلىىة العسما،لىىة مي نملىىا 

 لل طني مبا للملا القدس.
  ذلىى   ا  لىى  اللضىىع العلمىىي ميالتعللمىىي يف القىىدس، ميا، ىى    ىىىا يىىدميرن علىى  مي ىىد عث 

 ىىىى ائ  الكتىىىى  املللىىىىلث  يف اململب ىىىىاا التعللملىىىىة مي ا ىىىىة امل ىىىىالد مي نملىىىىا  ىىىى ائ  امل ىىىى د 
 ا، و .

مييىىى ع الع ىىلي عن  ىىىن اتىى ائ  هنًىىأل ميث ىىع يعهىىملا، ميعن  ىىا يقىىي  ىى  الكتىى  مياملخطلطىىاا  
ا، و  مي ىا  للىك  ى   ىدارس  ىل ،ى ر ي ى  ممىا  ىان يف  ع لىة الر  ا،أل يف   ائ  امل  د 

ا  ث ىىار الىىر شىىملد ا  ىىىن اململب ىىاا يف العوىىلر ال ىىايقة، ميي ىىتطعث  ىىائجد َ  ن  وىىة  ىىىن 
الكت  مياملخطلطاا  وىة ء ،ىة  سى   لألبى  العملىا لقىد ضىاة   ىن  ًى   نملىا ميتلى    ىن  

 (.711مثانن ً  آ ع ميبع  عيهدا   ن  ً  عمي يلع يي   ا،



ميمثة رملعة    العلا ف الر تهالعا يف  نع  ىن امليبىا ، ميكى  ر ىد ا على  الن ىل التىاف 
َ 
عن  دينىىىة القىىىدس  ا،ىىىأل علىىى   ىىىد  تاراملىىىا الطليىىىف  ىىى  ع سىىىع املىىىدن  عا،ىىىا  ميتععضدىىىا  -7 

 للنكًاا.
 ا ملف الى  باث يف القعمين اململمة ميران عل   للب  س     الناس. -2 
ًك ال عب مي ا ع ىن     تى  مي طلطىاا يف مي ىأل د يكى  للىك ع ىف الىًجث يععلىلن  ا هن -3 

  لمتملا.
ميعل   ىا الن ل ت عب  س      ت  الرتاث  ا عميرمييا ميع عيكا مييمل ىد الىًعت  ىىن احلقلقىة  

يقللكَ  ن  نا   ناثيا  للجمة ياملخطلطاا يف لا عة  لىدلأل  يف عملا،لىا عللملىا  ىتن امل ى د 
 (.719ا، و ن

 الفترة الرابعة : القرن العشرون: 2/2/2 
بلختوىىع احلىىىدي  عىىى   ىىىىن الاىىىرت ، ،هنىىىا تىىىد ف ضىىىم  الاىىىرت  العا نىىىة  ا  ىىىد  ىىىا، مي ىىىد ة  

 التععه هلا يالتاولف يف املً   السال ، لىا ب  د  نا لق  املج   العا ة هلىن الارت .
إ، عميا عنايىىىة  ًىىى   7627نة لعنىىىد ا ع،لىىىئ اللىىى  ا بىىىج ي ا،علىىى  يف  دينىىىة القىىىدس بىىى 

للكتىىى  القدميىىىة يف القىىىدس، ل مىىىع  سىىى دا  نملىىىا مي ىىى  املخطلطىىىاا الًا لىىىة يف  ىىى ائ  امل ىىى د 
ا، وىىىىى ، ميع،لىىىىىي  كتًىىىىىة يف امل ىىىىى د ا، وىىىىى  ميميضىىىىىع للملىىىىىا  ىىىىىا ع كىىىىى  مجعىىىىىك  ىىىىى  الكتىىىىى  
مياملخطلطىىىىاا الىىىىىر جىىىىأل  ىىىىى  ا مهىىىىا  ميبىىىىىل  التوىىىىعم، عطلىىىىىا عللملىىىىا الثار  تىىىىى  امل ىىىىى د 

 ا، و ال.
إ يف القًىىىة الن ليىىىة الىىىر  ا،ىىىأل  دربىىىة للن ىىىل ميا،ثب، 7622ميالتت ىىىأل  ىىىىن الىىىدار عىىىاإ  

ع،لي ا املل  املعمن ا ،قلأل للما يعد  ا املكتًة ا،بىععثية يعىد عن رممملىا اللى  ا،على  يف 
إ  ا املت ىىى  7626عملىىىد احلىىىا  ع ىىىني احل ىىىلر، مي ىىىد ،قلىىىأل الىىىدار يعىىىد ذلىىى   ىىىلاف عىىىاإ 

لقة ن  مي،ة( ملد  ني ة عقلث تقعيًدا، مي ان  س      ت   ىن الىدار يف ا بج ي، مييقلأل   
إ عنىىد ا ارتىىيا ثائىىع  ا،مي ىىام مياملقدبىىاا 7619 الىىة رسىىة، مي ىىف اللضىىع  كىىىا  ىىىت عىىاإ 

ا بىىىج لة يف القىىىدس   لىىىا   ىىىىن املكتًىىىة  ىىى  لديىىىد، لىىىىا عملىىىأل لملىىىد ا يف مجىىىع الكتىىى  
  امل ىى د ا، وىى ال، ميعضىىالأل  للملىىا  كتًىىاا املخ مي،ىىة يف املت ىى  ا بىىج ي يابىىن الثار  تىى



يعت ا،بع الر تألة اا ع  ااا، ميمجعأل ذل   لك يف  ًد املدربة ا،شىعللة الىر ينلىأل يف 
إ، مي،قلىىأل  ىىىن املقتنلىىاا يف  ىىىا املقىىع ا ديىىد 7497ه/999عملىىد ال ىىلطان  ايتًىىا  بىىنة 

ثرابة   تالهة للضىعملا هلأل ابن ال كتًة امل  د ا، و ال، مي ىن املكتًة  ي الر ثربأل 
 العا   يف املً   السال .



 المبحث الثالث : مكتبة المسجد األقصى : دراسة للوضع الراهن
 تمهيد: 3/0 
يعىىا   ىىىا املً ىى  يالدرابىىة ميالعىىعه ميالت للىىف اللضىىع الىىعا   ملكتًىىة امل ىى د ا، وىى   ىى   

ل اا، ا رملعىاا املقتنلىاا  ى   ل   قل ا ا املاثية ميالًلعية، للتنامي  املل ع مياملًد ميالت مل
الكت  ميالدميرياا مياملخطلطاا، يلي ذلى  املل اىلن ياملكتًىة، على  عبىاس عن  ىىن العنا ىع 
السجسة اسف الع ائ  ا،بابلة عمي املقل اا العئل لة ،ية  كتًىة ت ىع   ا تقىدم  د ىة  كتًلىة 

د ة  عا ة  ىن العنا ع يف مي علل اتلة ذاا   تل   ناب  لعمياث ا    القعا  ميالًا سني، مي 
،طىىا  املعلل ىىاا ميالًلا،ىىاا املتا ىىة،  لىى  تعىىلس  ىىف املىىدن الال ىىطلنلة ميعلىى  رعبىىملا  دينىىة 
ا مي عميلدىىىا  ىىىعًة عسىىىعا يوىىلر   ًاشىىىع  علىىى   ىىىف  ناشىىى  احللىىىا  يف  ىىىىن  القىىدس ميضىىىعدا ع ىىى  د

 املدينة الوا د .
 الموقع والمبنى والتجهيزات: 3/1 
د ا، وىى  علا ىىف  تعىىدث  تًعسىىعا  جهلىىا  تًملىىا ميت ىى ا ع ا نملىىا تقلًىىأل علىى   كتًىىة امل ىى  

 عل   ع العولر.
 الموقع : 3/1/1 
مي ًىىىف احلىىىدي  عىىى   ًىىىد املكتًىىىة مي كا،ىىىك، لىىى إ ا، ىىىع  عطىىىا   ىىىلر   ً ىىىطة عىىى   ل ىىىع احلىىىعإ  

 القدبي اللعي  الى  يهن  كان املكتًة مي ًنا ا.
م ىلمني، مي ى  ع ىن  ىىن ا، ىا    نطقىة تهن  دينة القدس ع ا    قدبىة  سى   يالن ىًة لل 

 91( ثميمندىىىىا نع   ىىىىلاف 743احلىىىىعإ القدبىىىىي اللىىىىعي ، ميتًلىىىىا   ىىىىا ة  ىىىىىن املنطقىىىىة حنىىىىل ن
( مي ىن املنطقة ءاطة ي لر    احل ع يارتااة حنل ني ة ع تار ميعىعه حنىل  ىرت، 716لدا،دا(ن

 ميتلتمف  ىن املنطقة عل   ًان  س   عمهملا َ
ل ا ا ع الكً  اللا ع يف ا ملة القًللىة  ى    ىا ة احلىعإ القدبىي امل  د ا، و  َ مي  -7 

(  ىىىرتدا  عيعدىىىا شىىىا لة امل ىىى د ا، وىىى  ذاتىىىك، ميلىىىا ع 4551اللىىىعي ، ميتًلىىىا   ىىىا تك حنىىىل ن
 الن ا  ميلا ع عمع مي قاإ بلد،ا   عيا.

   د  ًة الوخع  َ مي ل  قاإ لل  الوخع ، مي ل املكان الى   ل  للك اتللاة عمع  -2 
  اتطاب، مي مي يا تماإ احلكاإ امل لمني عل   ع العوىلر، مييًعىد عى  امل ى د ا، وى  اي



(  ىىرتدا  عيعدىىا مي ىىل علىى  شىىكف 151(  ىىرت، ميتًلىىا   ىىا ة   ىى د  ًىىة الوىىخع  ن211ين ىىل ن
(  رتدا، ع ىا ارتاىاة املًىد  ىىت ععلى  72(  رتدا ميارتااعك ن21 سم ، يًلا طل  ضلعك اتارلي ن

  رتدا  ل   ط  يالقللا  ميات م املتعدث ا،للان ميال  ارم. (39اهلج  للًلا ن
 ىىائ  الىىألا  اللىىعي  َ ميي ىىملك اللملىىلث  ىىائ  املًكىى ، مييىىداعلن ع،ىىك الًقلىىة الًا لىىة  ىى   -3 

 اهللكف القدم، مياحلقلقة الر    عا  للملا ع،ك عسع  بج ي. 
  ًة ال ل لة َ ميتقع عل  ي عد  عي  شع ي  ًة الوخع . -4 
القًىىىاب الوىىى    َ ميتللىىىد يف بىىىا ة احلىىىعإ سىىىجث  ًىىىاب ع لمىىىأل لت ىىى لف لللىىىة ا بىىىعا   -5 

 مياملععا  َ  ًة العبل ،  ًة لأليف،  ًة املععا .
يا ضىىىالة  ا  ًىىىان ع ىىىع   للىىىلث  ثا ىىىف بىىىلر احلىىىعإ اللىىىعي   نملىىىاَ املت ىىى  ا بىىىج ي،  

املنىائع، املقا ى ، املوىاط ،  املدارس مياملعا د الدينلة الىر ع لمىأل على   ىع العوىلر، ا،رمي ىة،
 ا،يلاب، مي   ا.

مي ىىىى  ع ىىىىن  ىىىىىن املىىىىدارس املدربىىىىة ا،شىىىىعللة الىىىىر ع ىىىىً أل للمىىىىا يعىىىىد  قىىىىعدا ملكتًىىىىة امل ىىىى د  
ا مي ن با ة احلعإ اللعي  مبىا للملىا امل ىالد امللىار  751ا، و ، مي ي تًعد عنك ين ل   رت.د

 عل   وفٍّ مي ا ة يلإ ا معة. 251 للملا ت ع حنل 
يبل دا عل   ا بًا ععضك ميكى  القىل   ن  كتًىة امل ى د ا، وى   ىي  كتًىة لكىف  ىىن ميت 

ا، ا   املقدبة الر يدمير ال لر  لهلا مبا للملا امل  د ا، و  ذاتىك  ى  يىاب ت ىملة الكىف 
بىً ا،ك  –يابن ا   ، مييقع املقع احلاف هلىن املكتًة يف  ًد املدربىة ا شىعللة، مي ىد عذن اهلل 

للًا ىى  عن يىى مير احلىىعإ القدبىىي اللىىعي  مييىىع   ىىف  ىىىن ا،ينلىىة علىى  الطًلعىىة رع   –ميتعىىاا 
العني، مي  ين   الًا   تقدم ع   آياا اللكع  ا تلللا عمحد الللخ ،ائ   ديع املكتًىة 
الى  ا ط   الًا    ج   ىن ا للة مي دإ لك  ف املعلل اا ع   ىن ا، ا  ، ميالتق  

  اإ  ًد املكتًة للى ع  احللة عل   ع ا،ياإ. عك  لر  للتل عاللة ع
 
 المبنى : 3/1/2 
يىىاثئ ذ  يىىد  جيىىى  التنليىىك يىىين  ًىىىد  كتًىىة امل ىى د ا، وىىى  ت ىى  ع سىىع  ىىى   ىىع ،  لىىى   

إ ة  ،لىا  الاللى  7621ه/ 7341ش لأل  ًا أ  تعدث   ج  القىعن العلىعي ، لاىي عىاإ 



يىا لر  ععمىىا   ىىىا اللى   ،لىىا  الثار  تىى  ا بىج ي ا،علىى ال يف  دينىىة القىدس، مي ىىان  ىى  
ه، مي ىىىان 7347ريلىىىع عمي   72إ / 7622ع تىىىليع  2امل ىىى د ا، وىىى ال ميالتت ىىىأل الىىىدار يف 

اللا عىىىة علىىى  الطىىىعم ا نىىىليب  –الىىىر  ا،ىىىأل  دربىىىة للن ىىىل ميا،ثب  – قع ىىىا القًىىىة الن ليىىىة 
 إ.7211ه/914املل  املعمن بنة  –ع  القًة  –ل ط  الوخع  امللعلة، ميالر ينا ا 

مي د  ققأل ثار  ت  امل  د ا، و  يف  لنىك اململمىة الىر ع،لىجمأل  ى  عللملىا، مياملتمسلىة يف  
مجع ميا تنا  الكتى  الدينلىة ميالل ليىة بىلا   ىان ذلى  عى  طعيىا اللىعا  عمي الل ى  عمي ا  ىدا ، 
ميمجىىىع ميا تنىىىا   سىىى   ىىى  املخطلطىىىاا عىىى  طعيىىىا الل ىىى ، ميممىىىا ميلىىىد يف امل ىىى دي  نامل ىىى د 

مي  ىىىى د  ًىىىىة الوىىىى ع ( مياملىىىىدارس املللىىىىلث  ثا ىىىىف احلىىىىعإ القدبىىىىي اللىىىىعي ،  ىىىىىا  ا، وىىىى 
يا ضالة  ا تلل  رملعاا    الدميرياا انللة ميالععيلة الر  ا،ىأل توىدر آ،ىىا  عى  طعيىا 
ا  ىىدا  عمي ا شىىرتا ، مي ا،ىىأل  ىىف  ىىىن املقتنلىىاا النىىلا  الىىر تلىىكلأل  نملىىا رملعىىاا الىىدار، 

هلا  عة علملة  ً  ، ميلك  المعميم الر ع اطىأل ياملنطقىة  ا،ىأل ميتطلرا الدار  ىت ع ً  
 ا  –يعىىد عىىد  بىىنلاا  لللىىة  –عائقدىىا يف بىىًلف ابىىتمعار الىىدار يف عثا  ربىىالتملا، لىىتن ،قلملىىا 

  كان آ ع ميل قد يعت  تًملا  ج  ذل .
الىىىىىىر ينلىىىىىىأل بىىىىىىنة  -ا،تقلىىىىىىأل  تىىىىىى  الىىىىىىدار مييقلىىىىىىة  قتنلا ىىىىىىا  ا  ًىىىىىىد املدربىىىىىىة ا،بىىىىىىععثية  

يف مشىا   نطقىىة احلىىعإ،  ىا يىىني يىىاب للوىىف مييىاب ال لامنىىة، يعىىد عن رممملىىا  -إ 7359ه/111
اللىى  ا بىىج ي ا،علىى  يف عملىىد احلىىا  ع ىىني احل ىىلر، ميابىىتمعا ثار الكتىى  يف  ىىىا املًىىد 

 عد  بنلاا ا ،قلأل  ا  كان آ ع.
 بىج ي، مييقلىأل إ ،قلأل ءتلياا الدار يف   ائ    لقىة  ا  ًىد املت ى  ا7626يف عاإ  

إ ع  7619يف   ائنملىىا  ىىىت عىىاإ  –علىى   ىىد تعًىى   ىىديع ا احلىىاف  – ىىىن انتليىىاا ءنطىىة 
 حنل ني ة عقلث.

إ ارتىىىيا ثائىىىع  ا،مي ىىىام مياملقدبىىىاا ا بىىىج لة يف القىىىدس   لىىىا  7619مييف  نتوىىى  عىىىاإ  
الىىدار هلىىأل ابىىن  ىىىا الىىرتاث اتالىىد ميجتديىىدن  عالىىد  ىى  رميالىىد العلىىن ميالسقالىىة، لقا ىىأل يالتتىىاح 

ال كتًىىة امل ىى د ا، وىى ال يف  قع ىىا احلىىاف مي ىىل  ًىىد املدربىىة ا،شىىعللة يعىىد عن  ىىاإ اململنىىدس 
املدربىىىىة  –املقىىىىلن يل نىىىىة ععمىىىىار امل ىىىى د ا، وىىىى  اليرت ىىىىلن املًىىىىد الىىىىى  ة ا تلىىىىارن للمكتًىىىىة 

إ، مي،قلىىأل 7497ه/999ميالىىر ينلىىأل يف عملىىد ال ىىلطان ا،شىىعم  ايتًىىا  بىىنة  -ا،شىىعللة 



لياا املكتًة  ا  ىا املًد ا ديد مي ا  الأل للك  ىىت يل نىا  ىىا، مي ىاإ الًا ى  ي يىار   ىىا ءت
 إ.7669املًد  لعا  الدرابة امللدا،لة هلىن املكتًة عاإ 

عًار  ع  ثمير ميا د  عتاع الًنلان،  سف  ىف املًىا  ا،سعيىة القدميىة،  –احلاف  –مي ًد املكتًة  
ديع املكتًىىة يلىىار ك للملىىا ،ائًىىك، مي اعىة  تلبىىطة تىىتن اىىا العمللىىاا مي كىلان  ىى    ىىع   ىى    ملى

 الانلة ميا ثارية للمقتنلاا، مي اعة اطجة  ً  .
مييج ىىظ علىى   ًىىد املكتًىىة ع،ىىك د يملبىى  للكىىلن  كتًىىة  ىى   لىى  التق ىىلن الىىل لاي  مًىىد  

عىىدإ  درتىىك علىى   كتًىىة،  مىىا يعلىى  املًىىد عيهدىىا العطليىىة مي لىىة الهىىل  الطًلعىىي ميبىىل  التملليىىة مي 
التلبىىىع امل ىىىتقًلي بىىىلا   ىىىان علقلدىىىا عمي رعبىىىلدا، مي ىىىىن علا ىىىف تىىىملسع يال ىىىل  علىىى  عثا  املكتًىىىة 

 لعبالتملا املتمسلة عبابدا يف تقدم اتد اا املكتًلة لعمياث ا    القعا  ميالًا سني.
 األثاث والتجهيزات : 3/1/3 
ىىا يف  جىىاح  مي ىىائ  املكتًىىة ميهلقلىىا ع ىىدالملا، لعىى   يىىملث  ا،سىىاث املكتىىيب ميجتملل اتىىك ثميردا  ملمد

طعيىىىىا  ىىىىىن الت مللىىىى اا ميذلىىىى  ا،سىىىىاث تىىىىتمك  املكتًىىىىة  ىىىى  تطىىىىليع ميهل ىىىىني ميت ىىىىمللف عثا  
  د ا ا، لهجد ع   لجمة املناخ املجئن الى  ي تملل  القارئ ميي تدرلك للقعا  .

ميتلىىىتمف جتمللىىى اا املكتًىىىة علىىى  لجمىىىاا  ىىى  ا،سىىىاث  سىىىف مي ىىىداا رلىىىلم الكتىىى  ميمي ىىىداا  
لاملىىارس، مياملناضىىد يي،لاعملىىا، ميثمياللىى  ميرلىىلم عىىعه الكتىى  ميالىىدميرياا، مياملقاعىىد ميععيىىاا ا

الكتىىى  ميرلىىىلم امللاىىىاا ...  خل،  مىىىا تلىىىتمف عيهدىىىا علىىى  لجمىىىاا  ىىى  ا،لملىىى    سىىىف ان ا 
 الكاتًة، ميعلمل   ا بتن اخ ميالتوليع، مياحلابًاا انللة ميعلمل   املو عاا الاللملة ...  خل.

عمهلىىة تىىلالع  ىىىن الاجمىىاا يلىىقلملا يف املكتًىىاا،    عن تعىىدث ا اتلىى   ىى  ميعلىى  الىىع ن  ىى   
 كتًىىة  ا ع ىىع ، تًعدىىا   ىىتجم بىىعة املكتًىىة  ىى  لملىىة، ميا  كا،ىىاا املاثيىىة املتا ىىة هلىىا  ىى  

 لملة ع ع .
مييدرابىىة  ىىىن العنوىىع يف  كتًىىة امل ىى د ا، وىى  ميلىىد الًا ىى  عن عسىىاث املكتًىىة ميجتملل ا ىىا  

 لا،ساث امللللث عًار  ع  َيت ن يالتلاضع، 
 إ.755مي د     العللم للضع الكت  ميالدميرياا عللملا يارتااة  91 -ع

  ناضد  ً   لجطجة الدا لي. 6 -ب
 سجث  ناضد  تلبطة  لعا  العمللاا الكتايلة ميالانلة. - 



ا للقعا  ميللعا لني ياملكتًة. 45 -ث   قعدد
   اللد تتهم  يلا،ىاا عى  الكتى ، مييج ىظ مي د  لملارس اا يطا اا  دمية  كتلية  -ه

 عللملا عهنا   اسف اللا ع.
 سجسة  كات   دمية للعا لني ياملكتًة. -مي
مي ىا ا،ساث املتلاضع  ونلة    اتل  مييت ن ياللكف الرتاسي القدم، لهجد ع  ع،ىك  ى    

  ام،  ل  يللد  س     الكت  ءال ة يف  ناثيا مي    املعبة.
 ًة لأللمل   امللللث  يف املكتًة لج يللد  نملىا    لملىا   لكىعميلللن لتوىليع اللسىائا ع ا يالن 

ميامل ىىىتنداا مياملخطلطىىىاا مي امملىىىا عىىى  طعيىىىا توىىىليع ا علىىى  علىىىجإ. مييقلىىىف  ىىى  لعاللىىىة  ىىىىا 
 ا ملا  النقص يف يعت علمل تك التكملللة  سف َ
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 . Duplicatorملطايقة آلة ابتخعا  ا،لجإ ا -ب
 .Photo Copy machineآلة ، خ عاثية  - 
 . Vinyector IVآلة تع لن للمخطلطاا  -ث
مي  تللد عيىة ع،ىلاة ع ىع   ى  ا،لملى  ، مي ا ىة لملىا  احلابى  انف الىى  جيى  عن يللىد  

يف عيىىة  كتًىىة حلاىىظ املعلل ىىاا ميابىىرتلاعملا،  لىى  ع ىىً  ميلىىلثن ضىىعمير   ل ىىة للتعا ىىف  ىىع 
 لكن    عميعلة املعلل اا  امدا ميابرتلاعدا. ىا ا

 المقتنيات : 3/2 
يتاىىا املتخووىىلن يف رىىا  ثرابىىاا املكتًىىاا مياملعلل ىىاا علىى  عن  وىىطل  الاملقتنلىىااال عمي  

 وىىاثر املعلل ىىاا عمي عميعلىىة املعلل ىىاا يعىىر املىىلاث املكتًلىىة  الىىة يف عميبىىع لجما ىىا شىىكجد مي،لعدىىا 
 مي همل،دا.

،طا   ىا املامللإ ع د العلا ف العئل لة يف تقدم  د ة  كتًلة لعالىة  ذا  ميتعتأل املقتنلاا يف 
 ىىا ة تكلينملىىا ميينا  ىىا يطعيقىىة علملىىة بىىللمة ميلىىا بلابىىة  كتليىىة، حبلىى  ت طىىي ا  تما ىىاا 
امللضلعلة لل ملة امللعلة عل  املكتًة    لملة، ميتليب املتطلًاا الً سلة ميالقعائلة للم ىتالدي  

 ع ع .    املكتًة    لملة



مي ىى   ىىج  ثرابىىة لجمىىاا املقتنلىىاا املتىىلالع  يف املكتًىىة ءىىف الدرابىىة امللدا،لىىة، جىىد ا تلىىتمف  
عل  سجث لجمىاا  تملى    ىي َ الكتى ، الىدميرياا، املخطلطىاا. ميع ىن  ىا ميلى   ىىن الاجمىاا 

لى  عهنا تعاسلة هلتىل  على  ا، ملىاا يف  ىف لجمىة. مييف الاقىعاا التاللىة ثرابىة هلللللىة لكىف لجمىة ع
  د .

 الكتب : 3/2/1 
 مي واثر  قتنلاا املكتًة    الكت   ي َ 

( عريعة آ م 4111* يقايا ثار  ت  امل  د ا، و  َ مييًلا عدث ا    ميا ع ال  جا ن
  تاب.

*  كتًىىىة اللىىىلخ  للىىىف اتالىىىىد  َ مي ىىىل عج ىىىة مير الىىىة  ار امل ىىىىعب ميا،،ىىىدل  ميتع لىىىا مييىىىىجث 
خطلطىىىاا، ميشىىى ف  نوىىى  رئىىىل  ءكمىىىة ا بىىىتجمنام اللىىىاإ، ميمجىىىع الكسىىى   ىىى  الكتىىى  ميامل

إ. مي ىىد ،قلىىأل  كتًتىىك 7647ه/7391اللىىععلة يف القىىدس، تىىليف يف القىىا ع  ميثلىى  للملىىا بىىنة 
إ  ىىى  ثارن الكائنىىىة يف ال امييىىىة اللىىىماللة 7619 ا  كتًىىىة امل ىىى د ا، وىىى  يف  نتوىىى  بىىىنة 

( ني ىة آ م  5111ال عيلة    احلعإ القدبي اللعي . مييًلا عدث ا  ى  ميا ىع ال ى جا ن
  تاب.

*  كتًة الللخ  أل  عايدي  َ ميلد يف القدس ميعمف يف عد  مي ائ   تلاة يعد  علك    
إ، مية ،قف  كتًتىك  ا  كتًىة احلىعإ ا، وى   ى  7692ا،  ع اللعي  ميتليف يف القا ع  بنة 

( سجمثائىة 351 كاهنا يف السا،لية ا، و  اللععلة للًننيال مييًلا عدث ا    ميا ىع ال ى جا ن
 ميني ني  تايدا.

*  كتًة الللخ ءمد اتلللي َ ميالللخ  ل ءمىد يى  ءمىد يى  شىعم الىدي ، اتلللىي املللىد، 
إ. مية ،قىف  كتًتىك  ا  كتًىة امل ى د ا، وى  7134ه/7741املقدبي ا  ا ة، تىليف بىنة 

عة ( بىىى1111ً ىىى   كاهنىىىا يف الاملت ىىى  ا بىىىج يال، مييًلىىىا عىىىدث ا  ىىى  ميا ىىىع ال ىىى جا ن
 آ م  تاب.

 –مي ي ا ملة التايعة هلىا املكتًىة  –* الكت  امللرتا  َ  ل   ا أل ثائع  ا،مي ام ا بج لة 
 إ.7669إ  ىت عاإ 7619( عريعة آ م  تاب  نى عاإ 4111يلعا  ن



(  تايدا، ميذل  21351ميهلولجد ملا بًا لإن عدث  قتنلاا املكتًة    الكت  الععيلة يًلا ن 
إ، ميلك   ديع املكتًة عشار  ا 7669ا عند  لعا  الدرابة امللدا،لة عاإ     ج  ال  ج

لقد ، ًة  لللة     ىن الكت  عند ،قلملا    ع ا نملىا املختلاىة  ا  كتًىة امل ى د ا، وى ، 
ميعلىى  ذلىىى  لىىإن املكتًىىىة تقىىىلإ يإعىىداث بىىى جا لديىىد  ت ىىى ف للملىىىا املقتنلىىاا  ىىى  الكتىىى  

 الععيلة    ميا ع العللم.
 لكت  ا،لنًلة املقتنا  يف  كتًة امل  د ا، و  لملي  لللة مي ي عل  الن ل التافَع ا ا 

( عريعمائىىىىة  تىىىىىاب يف  لضىىىىلعاا  تلاىىىىىة، 411* الل ىىىىة ا جلل يىىىىىة َ ميتقىىىىدر رملعتملىىىىىا ب ن
 إ.7921ميتعلع طًاعة يعهملا  ا بنة 

يعهىىملا  ا ( ني ىىمائة  تىىاب، ميتعلىىع طًاعىىة 511* الل ىىة الاع، ىىلة َ ميتقىىدر رملعتملىىا ب ن
عميائىىىىف القىىىىعن التابىىىىع علىىىىع، مي ىىىىي هلتىىىىل  علىىىى  رملعىىىىة  لمىىىىة  ىىىى   تىىىى  انسىىىىار ا بىىىىج لة، 
ميرملعىىىىة ع ىىىىع  عىىىى  القاشىىىىا  ميا، لىىىىاب مياحل ىىىىع ميالع ىىىىاإ مياملوىىىىايل  ميالقنىىىىا  ال لاللىىىىة 

 ميالن ابلاا الر  نعأل يف العوع ا،يليب.
 طًلعىىة يىىاحلعميم الععيلىىة ( علىى   تىىاب مي ىىي 7111* الل ىىة الرت لىىة َ ميتقىىدر رملعتملىىا ب ن

مييج ىىىىظ عن مجلىىىىع الكتىىىى  ا،لنًلىىىىة يف املكتًىىىىة  ىىىى   املعبىىىىة عمي  وىىىىناة، مي ىىىى    ىىىى لة يف 
 ب جا  ديسة لعدإ تللع ا،يد  العا لة املدرية.

 التوزيع الموضوعي للكتب : 3/2/1/1
ًًني   يللد   وا   لضلعي ،طمجم   للك مي، تند عللك للكت  املقتنا  يف املكتًة ميذلى  ل ى 

يف  الة  عاث  ت  لف الكت   –مي أل  لعا  الدرابة امللدا،لة  –َ عميهلما َ عن املكتًة  ا،أل 
 ىىى  ميا ىىىع العلىىىلم يف بىىى جا لديىىىد ، ميسا،لملمىىىا َ عن  عمىىىن الكتىىى   ىىى   وىىىناة يطعيقىىىة 
 لضىلعلة بىىللمة   ىى   طىىة توىنل  ثيىىل  الىىر ت ىى  عللملىا املكتًىىة، ا، ىىع الىىى  يوىىع  

ا ث لقدىىا، مي ىىع ذلىى   عىىك هلديىىد عىىدث  تىى   ىى مي ىى   ىىج  الا ىىص العىىاإ  –ف  لضىىلة هلديىىدد
لىىىإن  لضىىىلعاا  ىىىىن الكتىىى  تىىىدمير  ىىىل  الىىىدي   –للكتىى  املقتنىىىا  مياملللىىىلث  علىىى  العلىىىلم 

ا بىىىىىج ي ميعلل ىىىىىك ميالل ىىىىىة الععيلىىىىىة ميا،ثب العىىىىىعيب ميالتىىىىىاريخ  ىىىىىع الرت لىىىىى  علىىىىى   تىىىىى  انسىىىىىار 
 ا بج لة. 

 التوزيع اللغوي للكتب : 3/2/1/2 



 (  مجاف  قتنلاا املكتًة    الكت   ل عدا ميلا الل اا .7ًني ا دمي  ر ن ني 
 ( التوزيع اللغوي للكتب1الجدول رقم  

 النسبة % عدد الكتب اللغة م
 67549 21351 الععيلة 7
 4546 7111 الرت لة 2
 2524 511 الاع، لة 3
 7516 411 ا ،كلل ية 4

 66569 22251 العدث ا مجاف
ج  هلللىىف يلا،ىىاا  ىىىا ا ىىدمي  ميكىى  ابىىتنتا  مير ىىد رملعىىة اململشىىعاا ا  وىىائلة مي ىى   ىى
  التاللةَ

%    العدث ا مجاف للكت ، 67549ارتااة ، ًة الكت  يالل ة الععيلة،  ل  يل أل  -7 
 ى   وىاثر عىد    –عىأل لىرت  طليلىة  ى  الى     –مي ىا  ا لاملكتًة تعاسلىة تكل،ىأل رملعا ىا 

 ًىىىار علمىىىا  ا بىىىجإ املًىىىدعني يالل ىىىة الععيلىىىة ممىىىا عسىىىع ذلىىى  علىىى  الطًلعىىىة    ىىىان ع ىىى ااا  ىىى 
 الل لية ملقتنلا ن، لهجد ع  ذل  عن  عمن رمياث املكتًة  ن    الععب.

لىىا ا الكتىى  يالل ىىىة الرت لىىة يف املعتًىىىة السا،لىىة يعىىد الل ىىىة الععيلىىة،  لىىى  يل ىىأل ، ىىىًتملا  -2 
علىىع ذلىى   ا المىىعميم ال لابىىلة للىىًجث  لىى   %  ىى  العىىدث ا مجىىاف للكتىى ، رمبىىا ي4546

إ  لنمىىا مي عىىأل يف  ًهىىة 7571 ا،ىىأل لل ىىطني   ىىد  مي يىىاا الدميلىىة العسما،لىىة  نىىى عىىاإ 
 ال لطان العسما  بللن ا،مي ، ميابتمع  ىن اللضع  ىت احلعب العامللة ا،ميا.

 ىىىىن الل ىىىة  ا،ىىىأل لىىىا ا الكتىىى  يالل ىىىة الاع، ىىىلة يف املعتًىىىة السالسىىىة يعىىىد الل ىىىة الرت لىىىة، مي  -3 
 نتلع  يف لل طني     العوع ا،يليب  ل   ا،أل احلعميب الوللًلة الر  اث ا لع، ا عبابدا 

  ع يعت الدمي  ا،ميرمييلة. ميابتمعا للملا حنل  عن    ال  ان.
ميع ىىى دا لىىىا ا الكتىىى  يالل ىىىة ا جلل يىىىة يف املعتًىىىة ا، ىىى   يعىىىد الل ىىىة الاع، ىىىلة،  لىىى   -4 

بىلطاهنا للمىا يعىعم يا ،تىداب الأليطىا   –مبا للملىا القىدس  –  لل طني لعضأل يعيطا،لا عل
 إ.7649 ايل  74 نى هناية احلعب العامللة ا،ميا  ىت  –
 الدوريات : 3/2/2



تعتىىأل الىىدميرياا  وىىدردا  تملىى دا  ىى   وىىاثر املعلل ىىاا، لملىىي بىى ف لأل ىىداث التارالىىة عمي د  
و     الدميرياا يقد ملا،  ل  تعلع يعت تلاريخ ييمي ، مياتا  رملعة  كتًة امل  د ا، 

 الدميرياا املقتنا  اا  ا عميائف القعن العلعي .
ميهلتىىل   كتًىىة امل ىى د ا، وىى  علىى  رملعىىة  لمىىة  ىى  الوىى   ميع ىىع   ىى  الىىجا، الىىر   

 ا،ىأل توىدر يف لل ىطني  نىىى عميا ىع العوىع العسمىا   ا هنايىىة ا ،تىداب الأليطىا ، مي ىد يلىىا 
إ 7623(  ى لاة، يعلىع تىاريخ يعهىملا  ا عىاإ 22الوى   املقتنىا  يف املكتًىة ن عدث  ىىن

مي ىىي  ىى لاة لل ىىطني لوىىا ًملا عل ىى  ثاميميث مي ا،ىىأل توىىدر يف اليالىىاال مياتلىى  املكتًىىة  نملىىا 
إ  ىىت العىدث ا، ى  7623رملعة  ا لة ايتىدا   ى  العىدث ا،مي  الوىاثر يف شىًاد نلألايىع( 

 .إ7631الواثر يف آذار ن ارس( 
ع ا يالن ًة للم ىجا لقىد علىاث  ىديع املكتًىة عن عىدث ا  ى   علىلإ على  ميلىك اللقىني ميلكنىك  

( رلىىة،  لملىىا رىىجا تعاسلىىة َ  بىىج لة ميعثيلىىة، مي ا،ىىأل رملعىىة الىىدميرياا يف 51يىىدمير  ىىل  ن
 الة لع  ميتنملن مي عاث  ت  لف.  ما علاث  ىديع املكتًىة يىين املكتًىة  ا،ىأل  لىرت ة  نىى عىاإ 

إ يف الدميرياا نالو   ميالجا( الر تودر يف لل طني، مي نىى 7699 ىت عاإ إ 7619
إ ا توىىىع ا شىىىرتا  علىىى   ىىى لاة الالقىىىدسال لقىىى  لعىىىدإ ميلىىىلث  ل ا،لىىىة  ووىىىة 7699عىىىاإ 

 للدميرياا.
مييج ظ عل  رملعة الدميرياا املقتنا  يف املكتًة عن  التملا املاثية تتااميا  ا يىني ا لىد يف  

تم لىىىأل عطىىىعام يعىىىت الوىىى  ، مي ىىىىا ،ىىىاتج عىىى    هنىىىا يف ع ىىىا     التىىىك ميال ىىىي ،  لىىى 
 ملمة   تد لملا اللم  مي   للد  التمللية ميتعا     العطليىة ممىا عسىع على   التملىا، لهىجد 

ميعىىدإ جتللىىد  – لىى  ا،تقلىىأل  ىى  ع سىىع  ىى   كىىان  –عىى  عىىدإ العنايىىة اىىىن الملعىىة بىىايقدا 
  عممملا.

 المخطوطات : 3/2/3 
ا سعمي   ، ىا،لة يلىكف عىاإ، ميسىعمي   بىج لة ععيلىة يلىكف  ىا ، مي ىي سىعمي  تعتأل املخطلطا 

 لىىتا  ىى  الاعىىف  ىى ، مياتىى   ىىا   – مىىا  ىىل  علىىلإ   –  ميكىى  عن تقىىدر يىىسم . مياملخطىىلد 
  ت  مي   ياللد ميذل   ًف عوع الطًاعة.



ميللمخطىلد عشىكا  ميع،ىلاة  تلاىة مي تطىلر   ىع التطىلر الًلىع   نىى ع ىدإ العوىلر، لمنملىا  ىا  
 ىىىىل  كتىىىىلب علىىىى  ا،لىىىىع، عمي مير  الىىىىألث ، عمي الكا ىىىىد ...  خل. مياملخطلطىىىىاا  ىىىىا  ىىىىي    
ت ىىى لف ملد،لىىىة اللىىىعلب عىىىأل العوىىىلر، تناميلىىىأل عىىىاثاا  ىىىىن اللىىىعلب ميتقاللىىىد ا ميع ج ملىىىا 

 ميآثااا ميثيا،تملا.
مي طلطاا  كتًة امل  د ا، و  مجلعملا  كتلية عل  الكا ىد، ميتتنىامي   لضىلعاا شىىت،  

 لاا املكتًة    املخطلطاا  ي َمي واثر  قتن
 طلطىىاا ثار  تىى  امل ىى د ا، وىى  َ مي ىىي ءىىدميث  يف عىىدث ا،  لىى  يًلىىا عىىدث ا  -7 
عىىىاإ للىىىد ، مييًىىىدمي عهنىىىا للىىىدا  ىىىديسدا، مي ىىى   ( عريعىىىة ميبىىىًعني  طلطدىىىا، مي ىىىي يلىىىكف14ن

 ىىج   لىىاإ الًا ىى  يا ىىص ال ىى جا امل ىى لة اىىا  ىىىن املخطلطىىاا، تًىىني لىىك عن عىىدث ا 
 (  طلطدا مي ىا  ا ع دن  ديع املكتًة.763 طلطدا، مي    نا ،ج ظ لقدان ن( 291ن
 طلطىىاا اللىىلخ ءمىىد اتلللىىي َ مي ىىد ،قلىىأل  كتًتىىك مبىىا للملىىا املخطلطىىاا  ا  كتًىىة  -2 

( سجمثائىىة 351إ، مييقىىدر عىىدث املخطلطىىاا للملىىا ب ن7619امل ىى د ا، وىى   ىىل  بىىنة 
عة عهنا تعا     التم ف    ا،رضة مي   العطلية، ميني ني  طلطدا. مييج ظ عل   ىن المل 

 مما يل إ تدار ملا يالولا،ة.
 طلطىىاا اللىىلخ  للىىف اتالىىد  َ مي ىىد ،قلىىأل  كتًتىىك  ا  كتًىىة امل ىى د ا، وىى  يف  -3 

(  طىىلد، مييج ىىظ عن  التملىىا 711إ، مييًلىىا عىىدث املخطلطىىاا اىىا ن7619 نتوىى  بىىنة 
 املاثية للد  يلكف عاإ.

 ف  طلطاا  كتًة امل  د ا، و ، ميلك  تللد  طلطىاا ع ىع   ملىدا    ميلل   ىا  ل 
 ا املكتًىىىة  ىىى  يعىىىت  كتًىىىاا ا،بىىىع املقدبىىىلة مي   ىىىا  ىىى  املكتًىىىاا اتا ىىىة املللىىىلث  يف 
القىىدس،  مىىا علىىاث يىىىل   ىىديع  كتًىىة امل ىى د ا، وىى ، مي ىىد  ىىدر ا ين ىىل علىى   طىىلد يف 

بىى جا مييالتىىاف لملىىي  ىى   نممىىة عمي  ىى ائ  علىى  شىىكف  ىىناثيا  لىىًلة  ىى    ىى لة يف 
  املعبة.

مي ًف ثرابة ميهلللف  قتنلاا  كتًة امل  د ا، و     املخطلطاا  يد    التنليىك  ا عن  
  ىن املخطلطاا امللللث  يف املكتًة تعا  يف ميضعملا العا      مجلة  لكجا تتمسف يف َ



ملا  ىع يعىت، مي ىىن يل  ملىا ت قو  عميرا  يعت املخطلطاا ميتاككملا ميا تجطملا يعهى -7 
 عيد عا لة لنلة مي سقاة لت ملعملا ،هنا    هع لطعيقة التخ ي  الو ل ة.

ميللث   ن  ً     عميرا  املخطلطاا ميهلللملا ي ىً  تععضىملا للعطليىة يف عينلىة  ملمىة  -2 
    هع لطعيقة التخ ي  الو ل ة.

 ىن انسار يني  طلطة ميع ع .ميع  دا تعا  املخطلطاا    آسار ا،رضة ميتتااميا   -3 
مي   ا مللث ا ديع  يالى ع  نا يالن ًة للمخطلطاا  ا  اإ يىك  ىديع املكتًىة/  هىع  يىعا لن  

بىىج ة  ىى   عىىداث لملىىعس هلىىىن املخطلطىىاا ،لىىع يف لىى ئني يعنىىلان اللملىىعس  طلطىىاا  كتًىىة 
تًار ىىا  كتًىىة ياع –امل ىى د ا، وىى ال. مي،مهلىىة املخطلطىىاا يالن ىىًة ملكتًىىة امل ىى د ا، وىى  

الىر   تقىدر   ل إ ا، ىع ثرابىة هلللللىة هلىىا الاملىعس لًلىان  لمىة  ىىن الكنىل  –   دية تعاسلة 
 يسم  ميتقتنلملا املكتًة.

 وصف عام للفهرس : 3/2/3/1 
إ، مييف طًعتىك السا،لىة 7691يقع الاملعس يف ل ئني ،  در ا    ا،مي  يف طًعتك ا،ميا بنة  

 ىىا ة مييهىىن مي ىىادا  231 ىىام ا بىىج لة يالقىىدس، ميلىىا  يف إ عىى  ثائىىع  ا،مي 7693بىىنة 
(  طلطدا. ع ىا ا ى   السىا  لوىدر 273 اوجد لعدث    املخطلطاا املقتنا  ياملكتًة يل أل ن

إ ع  المع امللكي لً لث احلهار  ا بج لة التايع ململب ة آ  الًلأل يا،رثن، 7693عاإ 
دث  ىى  املخطلطىىاا املقتنىىا  ياملكتًىىة يل ىىأل  ىىا ة، مييهىىن مي ىىادا  اوىىجد لعىى 219ميلىىا  يف 

(  طلطدىىا ءال ىىة مي قتنىىىا  يف 434(  طلطدىىا، ميعلىى  ذلىى  يهىىن الاملىىىعس يف ل ئلىىك ن227ن
  كتًة امل  د ا، و  .

 ميلا ا القلاعد العا ة لل    ف  طلد  دمين يف الاملعس عل  الن ل التاف َ 
 الع ن امل ل ف. 
 ذ ع  لضلة املخطلد. -2 
 املخطلد.عنلان  -3 
 اململل  َ ا ك  ا جد ميتاريخ  للدن ميميلاتك. -4 
 امللضلة الاععي. -5 
 تاريخ الن خ ميابن النابخ. -9 



 عدث ا،ميرا  مي لابا ا. -1 
 عمي  املخطلد مي ااتك. -9 
 ج مىىاا َ  سىىف يلىىان احلالىىة املاثيىىة تللىىد  عمي حيتىىا   ا تىىع لنم ميذ ىىع ،ىىلة اتىى  مي ىىا  -6 

 عمي  لا س. يتمل  يك    ربل اا
يا ضالة  ا  سًىاا عج ىاا التملى  ميا لىا اا  مىا ميرثا يف الن ىخ املخطلطىة، ميت لىكف  

ا  ى    ىن العج ة عمهلىة  ىأل  يالن ىًة للمىملر ني اململتمىني يتىاريخ القىدس،  مىا عهنىا تلقىي   يىدد
 الهل  عل  ععجإ القدس مي عا د العلن للملا  ج  العوعي  اململل ي ميالعسما .

 حلا يكف ل   رملعة    الاملارس اسلأل يف َمي د ع 
 لملعس اململلاني. -7 
 لملعس عناميي  املخطلطاا. -2 
 لملعس يي ا  الن  اخ. -3 
 لملعس ا،عجإ. -4 
 لملعس ثمير العلن مياملكتًاا. -5 
 دراسة تحليلية لمحتويات الفهرس : 3/2/3/2 
املخطلطىىىاا  تًىىىىأل يف  (  طلطدىىىا،  ىىىىن434يلىىىا عىىىدث املخطلطىىىاا املدمي،ىىىة يف الاملىىىعس ن 

عوىىىىلر  تلاىىىىة، ميهلتىىىىل  علىىىى   لضىىىىلعاا  تلاىىىىة، مييف الاقىىىىعاا التاللىىىىة ثرابىىىىة هلللللىىىىة هلىىىىىن 
 امللضلعاا ميتل  العولر.

 أوالً : التوزيع الزمني للمخطوطات : 
 ( تل يع املخطلطاا   نلدا ميلا القعمين اهل عية 2َيلض  ا دمي  ر ن ن 

 ًيا( توزيع المخطوطات زمن2الجدول رقم  
 النسبة % عدد المخطوطات القرن الهجري م
 1523 7 ال اثس 7
 7539 9 ال ايع 2
 9522 24 السا   3
 6561 43 التابع 4



 77552 51 العاشع 5
 74557 93 احلاث  علع 9
 26529 721 السا  علع 1
 76535 94 السال  علع 9
 1591 33 العايع علع 6

 ن*( 66561 434 العدد اإلجمالي
  توجد كسور طفيفة بها تكمل المائة.* 

 مي    ج  هلللف يلا،اا  ىا ا دمي  ميك  ر د ميت  لف اململشعاا التاللة َ
يعلىىىىع تىىىىاريخ ع ىىىىدإ  طىىىىلد تقتنلىىىىك املكتًىىىىة  ا القىىىىعن ال ىىىىاثس اهل ىىىىع ، ميحيمىىىىف الىىىىع ن  -7 

يف  ( يىا    ا،مي   ى  الاملىعس، ميعنىلان  ىىا املخطىلد  ىل التلخىلص املتلىايك761امل ل ف ن
العبن ميمحاية  ىا عشىكف  نىك عى  ،ىلاثر التوى ل  ميالىل نال ململلاىك اتطلى  الً ىداث  نعيىليكع 

إ مي ىىىد ة ، ىىىخ املخطىىلد يف شىىىلا  بىىىنة 7117ه/493عمحىىد ايىىى  علىىي سايىىىأل( املتىىىل  بىىنة 
إ  ىى  عيب العضىىا عمحىىد يىى  عيب ءمىىد يىى  عيب القابىىن الن ىىاث املىىلا، ع  يعىىد 7797ه/511

 ىعن  ى  الى   . ميي ىتد   ى  عج ىة التملى  الىر يف عميلىك عن املخطىلد   ميلا  اململل  يي سع   
ىىىا ، ىىىد املدربىىىني يف املدربىىىة ال ىىىلملة يف ث لىىىا، ميع،ىىىك ،قىىىف عىىى  ، ىىىخة اململلىىى ،   ىىىان  لكد

 مياملخطلد حبالة للد ،  ما عشارا يلا،اتك يف الاملعس.
ا بىىىىىنة يعلىىىىىع تىىىىىاريخ  تايىىىىىة ع ىىىىىدث  طىىىىىلد  ا القىىىىىعن العايىىىىىع علىىىىىع اهل ىىىىىع ، ميهلديىىىىىدد  -2 

( يىىا    ا،مي   ىى  الاملىىعس، ميعنىىلان  ىىىا املخطىىلد 799ه، ميحيمىىف الىىع ن امل ل ىىف ن7347
 ىىىىىل اليف ع ىىىىىل  اتىىىىى ال ململلاىىىىىك عًدال ىىىىىجإ يىىىىى  عمىىىىىع يىىىىى  عًدال ىىىىىجإ احل ىىىىىلر املتىىىىىل  بىىىىىنة 

إ، مي ىىد ة ، ىىخ املخطىىلد يعىىد مثىىا  بىىنلاا  ىى  ميلىىا  اململلىى ،  ىى  ءمىىد 7674ه/7333
ا،  مىىىىا عشىىىىارا يلا،اتىىىىك يف ع ىىىىني يىىىى  ءمىىىىد الىىىىد،  ا،،وىىىىا ر ، مياملخطىىىىلد حبالىىىىة للىىىىد  لىىىىدد

 الاملعس.
 ىىىان ع سىىىع القىىىعمين ، ىىىخدا للمخطلطىىىاا املقتنىىىا  يف  كتًىىىة امل ىىى د ا، وىىى   ىىىي علىىى    -3 

 94%(، القىىعن السالىىى  علىىىع ن26529 طلطدىىا ين ىىىًة  721الرتتلىى  َ القىىىعن السىىا  علىىىع ن
%( . ميرمبىىىا 74557طلطدىىىا ين ىىًة   93%(، القىىعن احلىىىاث  علىىع ن76535 طلطدىىا ين ىىىًة 



يعلع ذل   ا ميلىلث  ع ىة علملىة ،لىطة  ىج   ىىن القىعمين،  لى  تلى  ثرابىة  ديسىة  ا 
ا    علما  لل طني يف القعمين اتم ة ا،    ن   القعن العاشىع اهل ىع  241ميللث ن

د
( عامل

يف امل ىى د  ىىىت القىىعن العايىىع علىىع( هلملىىلا عىى    ىىىن احلع ىىة العلملىىة، ميالتوىىد  للتىىدري  
(، لهىىجد عىى  ذلىى  عن يعىىت ع ىى اب  وىىاثر  ىىىن 771ا، وىى  ميعلاىىلا  سىى دا  ىى  الكتىى ن

املخطلطىىىىاا عاشىىىىلا  جلىىىىك تلىىىى  القىىىىعمين، ممىىىىا  ىىىىان  ىىىىال دا هلىىىىن   تنىىىىا   ىىىىا ،  ىىىىخ للملىىىىا  ىىىى  
يف  –الىىر تعتىىأل  كتًتىىك ع ىىد  ىىىن املوىىاثر  – طلطىىاا، لقىىد عىىاأل اللىىلخ ءمىىد اتلللىىي 

لىىع اهل ىىع  ميتىىليف يف  ىىلاف  نتوىى  القىىعن السىىا  علىىع اهل ىىع  نا عميا ىىع القىىعن احلىىاث  ع
ه(،  ىىىل  لىىإن  ىىا يهىىمك الاملىىعس  ىى   طلطىىاا  ىىل  وىىللة املخطلطىىاا املتلارسىىة 7741

    العوع العسما  عبابدا.
ميع ىى دا يج ىىظ عن ع ىىف القىىعمين ، ىىخدا للمخطلطىىاا املقتنىىا  يف  كتًىىة امل ىى د ا، وىى   -4 

القىعن ال ىايع نبىتة  –%( 1523عن ال ىاثس ن طلطىة ميا ىد  ين ىًة  ي عل  الرتتل  َ القى
%( مي ىىىا يىىد  علىى  التىىيس  الن ىىيب للً عىىد الىى  ر علىى  عمللىىة ا تنىىا  7539 طلطىىاا ين ىىًة 

 املخطلطاا.
 ثانًيا : التوزيع الموضوعي للمخطوطات : 
ميامللىمللة يف ( تل يىع املخطلطىاا املقتنىا  يف  كتًىة امل ى د ا، وى  3يلض  ا دمي  ر ىن ن 

 لملعس املخطلطاا جب ئلك      لضلعا ا .
 ( التوزيع الموضوعي للمخطوطات3الجدول رقم  

 النسبة عدد المخطوطات الموضوع  *( م
  76559 95  عللإ القعآن 7
  3522 74  التا   2
  77526 46  احلدي  مي وطل ك 3
  1591 33  ع ل  الدي  4
  6527 41  التولم ميانثاب اللععلة 5
  1531 32  ع ل  لقك 9
  71557 19 لقك 1
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  ن**(66569 434  العدد اإلجمالي
 *رت  امللضلعاا يف ا دمي      تعتلًملا يف الاملعس.

  ** تللد   لر طالاة اا تكمف املائة.
 مي    ج  هلللف يلا،اا  ىا ا دمي  ميك  ر د ميت  لف رملعة ا بتنتالاا التاللة َ

 ان ع سع  لضىلعاا املخطلطىاا شىللعدا  ىل العلىلإ القىعآن الكىعمال  لى  يلىا عىدث ا   -7 
%  ىى  العىىدث ا مجىىاف للمخطلطىىاا، مي ىىي ، ىىًة  عتاعىىة  ن 76559ن ىىًة (  طلطدىىا ي95ن

ثلىىأل علىى  شىىي  لإمنىىا تىىد  علىى   ىىد  ا  تمىىاإ يعلىىلإ القىىعآن الكىىعم علىى   ىىع العوىىلر  ىى  
  عا اا ميجتليد مي ع ا  ...  خل، لالقعآن الكعم  ل املودر ا،مي  للتلعيع ا بج ي.

(  طلطدىىا 19ة السا،لىىة،  لىى  يلىىا عىىدث ا نلىىا ا  طلطىىاا الاقىىك ا بىىج ي يف املعتًىى -2 
%    العدث ا مجىاف للمخطلطىاا، مي ىي ، ىًة  عتاعىة عيهدىا، تىد  على  عن 71557ين ًة 

الاقىىك  ىىان حيمىى  يا تمىىاإ  ىىا  ميحيتىىف  قا دىىا  ع ل دىىا بىىلا  يف التىىدري  عمي التىىيلل ، ميذلىى  
  رتًاطك اللسلا يقهايا امل لمني    تل لد ميعًاثاا مي عا جا.

(  طلطدىىا ين ىىًة 51ا تلىىأل  طلطىىاا الل ىىة الععيلىىة املعتًىىة السالسىىة،  لىى  يلىىا عىىدث ا ن -3 
%  ىى  العىىدث ا مجىىاف للمخطلطىىاا، مي ىىي ، ىىًة  عقللىىة  لىى  تكىىلن علىىلإ الل ىىة 77552
 يف  د ة النص القعآ . –عاث   –الععيلة 

( 46ن لىىىىا ا  طلطىىىىاا احلىىىىدي  مي وىىىىطل ك يف املعتًىىىىة العايعىىىىة،  لىىىى  يلىىىىا عىىىىدث ا -4 
%    العدث ا مجاف للمخطلطاا، مي ي عيهدا ، ًة  عقللة،  لى  77526 طلطدا ين ًة 

يعتىىىأل احلىىىدي  اللىىىعي  نال ىىىنة النًليىىىة( املوىىىدر السىىىا   ىىى   وىىىاثر التلىىىعيع ا بىىىج ي يعىىىد 
 القعآن الكعم.



 ان ع ف  لضلعاا املخطلطىاا  ىي على  الرتتلى  َ علىن امللقىاا ميعلىن املنطىا  لى    -5 
%  ىىىىى  العىىىىىدث ا مجىىىىىاف 7597(  طلطىىىىىاا ين ىىىىىًة 1عىىىىىدث  طلطىىىىىاا  ىىىىىف  نملمىىىىىا ن يلىىىىىا

 للمخطلطاا، مي ي ، ًة  لللة تد  عل  ضع  التيلل  ميالتونل  يف  ىي  امللضلعني.
يج ىىظ عن ع سىىع  لضىىلعاا املخطلطىىاا املتداميلىىة يف القىىدس  ا،ىىأل شىىائعة يف  تلىى   -9 

قاللىىة ميتًىىىاث  سقىىايف ميابىىىع، ميلكىى  ا،تلىىىار عحنىىا  العىىاد ا بىىىج ي، مي ىىىا  ملشىىىع علىى  مي ىىىد  س
املخطلطىىاا علنملىىا يف ع  نىىة  تطاميلىىة اتىىد عىىد   ىىعمين يىىد  علىى  اعتمىىاث  ت ايىىد علىى  املاضىىي، 

 ع  ا عتماث عل   مللااا العولر ال ايقة.
ميمجلة القل   ن عدث املخطلطىاا يف  ىف  لضىلة  ى  امللضىلعاا ال ىايقة، يعكى   ىا  ىان  

 ىىىن العلىىلإ،  لىى  ،مىىع العلمىىا  يف تعتلىى  العلىىلإ   ىى  ع ىىدار ا شىىائعدا ع سىىع  ىى   ىى ن  ىى  
ميشعلملا، لعتًل ا علل دا ثينلة ميعلل دا ع ع   د ملا، مي    نا  سعا التملل  ميالتوا،ل   ىل  
العللإ الدينلة مي ف  ا يندر  هلتملا    عللإ لععلة،  عللإ القعآن مياحلىدي  ميالاقىك ميع ىللك ... 

  خل.
 العاملون بالمكتبة :التنظيم اإلداري و  3/3 
تتًىىع املكتًىىة  ثاريدىىا مي اللدىىا مي شىىعاللدا ثائىىع  ا،مي ىىام مياملقدبىىاا ا بىىج لة يف القىىدس، ميتتنىىلة  

ع،لىىىىىطة  ىىىىىىن الىىىىىدائع  يف رىىىىىا ا  سىىىىى    نملىىىىىا  عمىىىىىار امل ىىىىى د ا، وىىىىى ، مي ىىىىىلا،ة املت ىىىىى  
يىىد ، ميلىىت  ا بىىج ي، ميينىىا   دربىىة ا،يتىىاإ ا بىىج لة، ميتىىع لن امل ىىالد مي ،لىىا    ىىالد لد

 دارس لععلة يف الهاة ال عيلة، ميتيبل   عملدي  شععلني يف القدس مي لقلللىة، ميتيبىل   للىة 
الدعل  يف القدس، ميينا  ثمير للقعآن الكعم يف  تل  عحنا  الهاة ال عيلة، مي ،لىا  اململب ىاا 

 وىى  عىىاإ السقاللىة ميثعمملىىا، ميلعىىف عيىىع  ا،،لىطة السقاللىىة للىىدائع   ىىل التتىاح  كتًىىة امل ىى د ا،
إ يعىىىد تىىىع لن  ًنا ىىىا ا،سىىىع  الىىىى  تللىىىد للىىىك  اللدىىىا، ميت مييىىىد ا ياملطًلعىىىاا احلديسىىىة 7619
 ميا،ساث.

مياهللكف التنملمي للمكتًىة يتكىلن  ى   ىديع املكتًىة مي،ائًىك ميرملعىة املىل اني، مييقىلإ ا ملىع  
لن  ثار  يكالىىىىة ا،عمىىىىا  الانلىىىىة ميالكتايلىىىىة الج  ىىىىة للعمىىىىف يف املكتًىىىىة،  لىىىى    يللىىىىد تق ىىىى

مباملل ك الد لا يف املكتًة ميالىى  يهىن رملعىاا ا،،لىطة  ق ىمة على   ثاراا عمي ع  ىاإ عمي 
   ذلى   ى  الل ىداا التنململىة، مييلىعم  ىديع املكتًىة على  ع ىلر املكتًىة مييلىيب ا تلالا ىا 



ا، يف ،طا  ا  كا،اا املاثيىة املتا ىة ميالىر  ووىملا ثائىع  ا،مي ىام ا بىج لة للمكتًىة بىنليد 
مي ىن املخوواا  ت       بنة ، ع ، ميعل  العمىلإ لملىي  لللىة   تاىي ياحلىد ا،ث   ى  

 ا تلالاا املكتًة  ما علاث  ديع ا.
ع ىا عىى  القىىل  العا لىىة يف املكتًىىة، لملىىي تعتىىأل  ىى  العنا ىىع العئل ىىلة ملقل ىىاا العمىىف املكتىىيب،  

مل   العىىىا لني تعمجىىىة  طىىى  ميع ىىىن  كل،ىىىاا التنمىىىلن ا ثار  اىىىا،  لىىى  تقىىىع علىىى   ا ىىىف  ىىى
املكتًىىىة مييعارملىىىا  ا ععمىىىا   لملبىىىة ميعلعىىىا  ء لبىىىة، ميتمملىىىع   ىىىامهتملن الاعالىىىة يف هلقلىىىا 

 ع دام املكتًة.
ميتنق ىىن القىىل  العا لىىة يف عيىىة  كتًىىة  ا لجمتىىني َ لجمىىة املىىمل لني احلا ىىلني علىى  ثرلىىة لا علىىة  

رتد عن يكل،ىلا  ا ىلني على  شىملاث  عاللىة، ميلجمىة  ى  املىمل لني مي ىن الكتًىة ميامل ىاعدمين، مييلى
  تلبطة عمي لل  املتلبطة، مييقل لن ييعما  ال كعتارية ميا،عما  املكتًلة امل اعد .

بتة علىعاث،  –مي أل  لعا  الدرابة امللدا،لة  –مييًلا عدث العا لني يف  كتًة امل  د ا، و   
  ل عني عل  لجمتني َ اململ لني مي   اململ لني عل  الن ل التاف َ

 ىىىديع املكتًىىىة نع ىىىني املكتًىىىة( ميحيمىىىف  ىىىمل جد عاللدىىىا، مي ىىىد عربىىىلتك املكتًىىىة  ا لنىىىدن عىىىاإ  -7 
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 ، مييقل ىان يا،عمىا  الكتايلىة ميالت ى لف،  اتًان اسنان َ ميحيمىجن  ىمل لني لىل  املتلبى  -3 

 مي د   ظ الًا   عهنما يقل ان عيهدا يًعت ا،عما  الانلة  الاملعبة ميالتونل .
 عابىىجن اسنىىان َ ميحيمىىجن  ىىمل جد  تلبىىطدا، يقل ىىان يتل ىىلف املكاتًىىاا مياملعابىىجا  ىى   -4 

  عهنمىىىا يقل ىىىان عيهدىىىا مي ا املكتًىىىة ميا ملىىىاا الىىىر تتعا ىىىف  عملىىىا املكتًىىىة، مي ىىىد   ىىىظ الًا ىىى
 يًعت ا،عما  الكتايلة ميالت  لف.

مي  شىىىى  عن  ىىىىىا العىىىىدث  ىىىى   ىىىىام، مي ا ىىىىة يف  ع لىىىىة  عىىىىاث  تنمىىىىلن ميت ىىىى لف  قتنلىىىىاا  
إ،  لىىى  هلتىىىا  ا،عمىىىا  يف املكتًىىىة ضىىىع   ىىىىن 7669املكتًىىىة، ميالىىىر يىىىدع ا املكتًىىىة عىىىاإ 

عمىا  الانلىة  الاملعبىة ميالتوىنل ، ا،عداث مي ا ة  ى  املىمل لني يف رىا  املكتًىاا للقلىاإ يا،
 مي ىا  ا عشار  للك  ديع املكتًة.
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يقود اا  نا عمللتا الاملعبة ميالتوىنل ،  لى  تتًىع املكتًىة ،مىاإ توىنل  ثيىل  العلىع ،  
لىى  الطًعىىة الععيلىىة املعدلىىة الىىر  ىىاإ يتعىىديلملا ال ىىلد ءمىىلث اللىىنلطي ميعمحىىد  ىىايس، مييلىى  ذ

إ ت ىىلمأل املكتًىىة ع لا دىىا  ىى  الكتىى  ثمين ت ىى لف عمي 7619 ىىديع املكتًىىة يقللىىك  ،ىىك يف عىىاإ 
تونل ، لقاإ ياع  ا ميتونلاملا ميلملعبتملا، ميع،لي لملعبدا  ا لبىلدا، ميد تكتمىف طًاعىة يطا ىاا 

  ىا الاملعس،  ل  يللد يعهملا    اللد. مي ان ي اعدن يف ذل  ،ائ   ديع املكتًة.
ا ىى  عن  نىىا   تًدىا لل ىىأل  لللىىة عضىىلاأل  ا املكتًىة  ىىج   ىىىن ال ىىنلاا ميلكى    ىىظ الً 

    املعبة عمي  وناة مي ا ة الكت  ا،لنًلة، مي نا علاث  ديع املكتًة يىين املكتًىة يف بىًلف 
 عىىىىاث  لملعبىىىىة ميتوىىىىنل  ميت ىىىى لف رملعا ىىىىا  ىىىى  الكتىىىى  الععيلىىىىة ميا،لنًلىىىىة يطعيقىىىىة  ديسىىىىة 

د  ،ن ال ى جا القدميىة   اسىف اللا ىع يوىلر  ميييبللب ت  لف  ىدي  يف بى جا لديى
 %.711  ل ة 

ع ا  لاعد الاملعبة الر تتًعملا املكتًة لملي القلاعد الىر  ىاإ يإعىداث ا ال ىلد ءمىلث اللىنلطي  
ميءمىىىد اململىىىد ، مي  تللىىىد  ائمىىىة ر ميس  لضىىىلعاا  قننىىىة تتًعملىىىا املكتًىىىة يف  ىىىلا ة ر ميس 

 عيقة التملاثية     قننة.امللضلعاا، ميلك  تتن  ىن العمللة يط
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 ن ال اية املًاشع  الىر تنلىي  ى  عللملىا املكتًىاا، ي عن تقىدإ للم ىتالدي   ىا حيتىاللن  للىك  

 ى   علل ىاا، لامل ىتالد  ىىل  طى  الع ى ، يىك تًتىىدئ ثمير  املعلل ىاا مي للىك تنتملىي. ميا،طج دىىا 
ىا املكتًىىىىاا علىىىى  عاتقملىىىىا  ملمىىىىة تلًلىىىىة ا تلالىىىىاا امل ىىىىتالدي   ىىىى   ىىىى   ىىىىىا املاملىىىىلإ ع ىىىى

املعلل ىىاا، مييعتىىأل تقىىدم  ىىىن اتد ىىة  ىى  الل ىىائ  احللليىىة ميا،بابىىلة ،يىىة  كتًىىة، ميتتل ىى  
 لاعللتملا عل   د  جاح املكتًة يف تلًلة ا تلالاا امل تالدي .

ا تندر  هلأل لجمتني رئل لتني مها مياتد اا املكتًلة مي ن تنلعأل عدثدا ميتًاينأل شكجد،    عهن 
َ اتد اا التقللدية ميتعتمد عل  ا،ثمياا ميالطع  اللدميية يف الً   ع  املعلل اا ميتقدميملا 
للم ىىىىتالدي ، مياتىىىىىد اا  ىىىىى  التقللديىىىىة ميتعتمىىىىىد علىىىىى  الىىىىىنمن انللىىىىة يف الً ىىىىى  عىىىىى   ىىىىىىن 

 املعلل اا ميتقدميملا للم تالدي .



ميتًاينىأل ا تما ىا ن ،لعدىا،    عهنىن ينهىلمين هلىأل لجمتىني  ميامل تالدمين  ىىل  مي ن  اثميا عىدثدا 
 تملىىى تني مهىىىا َ امل ىىىتالد العىىىاإ الىىىى  يً ىىى  عىىى  املعلل ىىىاا لجبىىىت اث   نملىىىا ميتلبىىىلع ثائىىىع  

  عارلك، ميامل تالد املتخوص الدارس الًا   ع  املعلل اا لللًع عنا ع  لضلة حبسك.
يف  كتًىىىىة  –لك امل ىىىىتالدي  مياتىىىىد اا هلىىىىىا العنوىىىىع يلىىىىق –مي ىىىى   ىىىىج  الدرابىىىىة امللدا،لىىىىة  

امل ىىىى د ا، وىىىى  تًىىىىني عن املكتًىىىىة  ىىىىدإ التمىىىىع انلىىىىي يف ا،ره انتلىىىىة مي ا ىىىىة يف  دينىىىىة 
القىىىىدس، مي ىىىىف اململتمىىىىني مياملتخووىىىىني يف الدرابىىىىاا ا بىىىىج لة جبملىىىىع لعميعملىىىىا امللضىىىىلعلة، 

 يا ضالة  ا طلًة املدارس ميا ا عاا.
ا يف اللىىىملع اللا ىىىد حب ىىى  249ي  علىىى  املكتًىىىة نمي ىىىد يلىىىا  تلبىىى  عىىىدث املىىىرتثث  (   ىىىتالدد

بىى ف  ميار املكتًىىة، الىىى  د حيىىدث ،لعلىىة  ىىف   ىىتالد مي عضىىك، ممىىا يل ىىي لكىىع  ثرابىىة لجمىىا ن 
ميهللللملىىىىا، مي ىىىىىا العىىىىدث  ىىىىد ي يىىىىد عمي يىىىىنقص   ىىىى  المىىىىعميم ميالقىىىىلا،ني الىىىىر تاعضىىىىملا  ىىىىلاا 

ال ىىطلر يف  دينىىة القىىدس  ىى   لىى  ا  ىىتج  ا بىىعائللي علىى  تقللىىد  ع ىىة علىىعاث اللىىع  ال
   ج  املناطا انتلة عمي ال ماح يد لهلا.

ع ا ع  اتد اا الىر تقىد ملا املكتًىة هلىمل   امل ىتالدي  لتت ل ىف  ىل  اتىد اا التقللديىة  
لق ، ميتتمسف يف  د تني  نملا مهىا َ  د ىة ا طىجة الىدا لي  لى    يللىد ياملكتًىة ،مىاإ 

 م  يإ عا  الكت   ار  املكتًة لندر ا    لملة مياتلم عللملا    ابتعار   ارللة، لج ي  
الهىىلاة ميالتلىى   ىى  لملىىة ع ىىع ، لىىىا ي  ىىم  يابىىتعما  الكتىى  لقىى  ثا ىىف املكتًىىة، مييقىىدإ 
امل ىىجملللن ياملكتًىىة  الىىة التلللملىىاا ا رشىىاثاا القعائلىىة مي د ىىة ا طىىجة الىىدا لي يف  ىىدميث 

التقللديىىىىة ا، ىىىىع  الىىىىر تقىىىىد ملا املكتًىىىىة لعمياث ىىىىا  ىىىىي  ا  كا،ىىىىاا املتا ىىىىة ياملكتًىىىىة، مياتد ىىىىة
الاتد ىىىة املعلعلىىىةال مييقىىىلإ اىىىا  ىىىديع املكتًىىىة عمي ،ائًىىىك ملىىى  حيتىىىا   للملىىىا  ىىى  امل ىىىتالدي ،  لىىى  

 يللمللهنن  ا املعالع الر اا ا لاية ع  عبجملتملن ميابتا ارا ن.
ىت السا،لىىىة يعىىىد المملىىىع يف ع ىىىا عىىى  بىىىاعاا ثمياإ املكتًىىىة لتًىىىدع  ىىى  ال ىىىاعة السا نىىىة  ىىىًا دا  ىىى 

الل أل احلاف نعسنا   لعا  الدرابة امللدا،لة(  ل  المعميم القابلة الر اع اا  دينة القدس، 
تاىىت  عيلااىىا للم ىىتالدي   ىى  ال ىىاعة السا نىىة  ىىًا دا  – ًىىف  ىىىن المىىعميم  –مي ا،ىىأل املكتًىىة 

 مي ىت ال اعة ال اثبة   ا د.



عى   كتًىة امل ى د  – ىأل يىك املعلل ىاا ميالًلا،ىاا مبىا   – ىن  لر  تكىاث تكىلن شىا لة  
ا، وىى ، ابىىتملدلأل ابتًوىىار اللضىىع الىىعا   للمكتًىىة، يف ءاميلىىة تلىىخلص امللىىكجا الىىر 
تعىىىا   نملىىىا بىىىلا  ع ا،ىىىأل  اثيىىىة عمي يلىىىعية،  ىىى  علىىىف العمىىىف علىىى   لملىىىا، يابىىىتسار  ا تمىىىاإ 

لجمة ا ثاريىة التايعىة هلىا املكتًىة، امل جمللني عنملا يف ثائع  ا،مي ام مياملقدباا ا بج لة مي ي اهل
 ىىىف ذلىىى  يف بىىىًلف انالمىىىة علىىى   ىىىىن املنىىىار  التللىىىد  ذاا ا شىىىعاة العلمىىىي، ميالىىىر  ا،ىىىأل 
ميبىىىتمف  ىىىعآ  عا  ىىىىة للىىىملخ احلهىىىار  ا بىىىىج لة ميعممتملىىىا يف  ىىىىن الًقعىىىىة املًار ىىىة طىىىىلا  

     ا ميب مير ا.



 الخاتمة
 

مياملللجمىىة مبختلىى  التلىىاراا الاكعيىىة مياتوىىًة يملا ع ىىا الىىر احلهىىار  الععيلىىة ا بىىج لة املتنلعىىة  
ا  ا،ىىىأل   ىىىد  احلهىىىاراا ا ، ىىىا،لة الىىىر بىىىاثا  ىىىج   ىىىعمين  ا تىىىدا يف عىىىاد ميابىىىع لىىىدد

 عديد     ال   . 
 ىن احلهار  الر تعدثا ع ل  ،لي ا ميتكاسعا  واثر ا، اعتألا الكتاب  اثيدا هلا مي نى دا  

أل يىىىك شىىىكجد مي هىىىمل،دا مي امدىىىا، يلىىىكف لىىىا   ىىىف احلهىىىاراا مثلندىىىا، لاعتمىىىدا عللىىىك ميا تمىىى
ياعتًار ىا امللئىف  –يكىف ع،لاعملىا  –ال ايقة، مي ان  ى   مىا ع  ىىا ا  تمىاإ  ،لىا  املكتًىاا 

 ا،مي  الى  تملمي   للك الكت  ميت ك  يف لنًاتك. 
ميلقىىىىد تعىىىىدثا علا ىىىىن احلهىىىىار  ا بىىىىج لة مي عا   ىىىىا، مي ا،ىىىىأل  دينىىىىة القىىىىدس طللعىىىىة  ىىىىىن  

ا ىن مي ىى  ع ىن  عا   ىىا، على   ىىد  عوىلر  تطاميلىىة،  نىى ا،ىىًج  ،ىلر ا بىىجإ للملىا  ىىىت العل 
هنايىىاا العملىىد العسمىىا ، تعا ىى  عللملىىا العلمىىا  ميالاقملىىا  مياملدربىىلن  ىى   ىىف  ىىدب مي ىىلب، 
ميتقاطعميا  للملا    شع  مي عب، ايتدا     عملىد  ى اية ربىل  اهلل نن( مي ى  تج ىن  ى   ًىار 

 التايعني  ىت عوع،ا  ىا.
مي ىان امل ى د ا، وى  الىى  يىار  اهلل تعىاا  للىك  ىلئجد للعلىن ميعمي   عملىد يف يلىأل املقىىدس  

جتماع للك العلما     املدربىني، مياملتعلمىلن  ى  تج ىى ن، يف  لقىاا لدرابىة الاقىك ميالتا ى  
مياحلدي  ميالل ة مياللعع مي   ا    عللإ الىدي  ميالىد،لا، مي ى  ا   ىان امل ى د ا، وى  لا عىة 

لقد  ان عماث احلع ىة  – ذا لا  لنا عن ،طلا ابن لا عة عل  امل  د التعللمي  –بج لة  
الاكعية آ،ىا ، مي ا،أل لك ربالة علملة،  اإ اا ميعثا ا  قدا عل     ميلك، مي   ىعمي يف ذلى  

 مملىعدا  ى   مىا ع  -يف الل ىأل ،ا ىك  -لقد  ان ا، و  ميسف  مملعدا  هاريدا ميلكعيدا، ميميسف 
ميا بج ي، مييقلإ يىدميرن يف ثرابىة الىرتاث ا بىج ي مياحلاىاي عللىك مياىىا  ىان لىك عسىع   التمدن

  ً  يف  د ة السقالة ا بج لة ميرعايتملا.
مي ىىىان  ملندىىىىا يىىىين يكىىىىلن هلىىىىىا املعملىىىد العلمىىىىي ميتلىىى  ا ا عىىىىة ا بىىىىج لة  كتًىىىة يعلىىىىع  للملىىىىا  

الت وىىىلف، ميا بىىىت اث   ىىى   املدربىىىلن  ىىى  العلمىىىا ، مييعتمىىىد عللملىىىا الداربىىىلن  ىىى  الطىىىجب يف



املعلل اا، ميعل   ىد  احلقى  املتعا ًىة، ضىمأل  كتًىة امل ى د ا، وى  ععىداثدا ضىخمة  ى  
 ع ملاا الكت  مي،اائ  املخطلطاا يف  تل  لعمية املععلة.

    ىا املنطلا  ا،أل  ىن الدرابة الر ا ىا     كتًة امل  د ا، و  املًىار   لضىلعدا  
 ا،ميا ن اضلملا( عمي يف ميضعملا العا   يف عوع،ا احلاف.هلا، بلا  يف ،لي ا 

ميعا ىىأل الدرابىىة يوىىلر   ع ىى   سجسىىة  ًا ىى  عبابىىلة اسىىف عر ىىان الً ىى   لىىك، مييف الل ىىأل  
ذاتك تن  ن  ىن املًا ى  السجسىة  ىع ا، ىدام امللضىلعة بىلادا،  مىا عهنىا اسىف  ىجد  تكىا جد 

  يعنىىلان الاحلع ىىة العلملىىة ميالسقاللىىة يف القىىدسال   تناوىىن عىىعان، ميعلىى  ذلىى  لىىا  املً ىى  ا،مي 
للمسف  د جد لدرابة امللضلة، لىا تتهم  عنوعي  رئل لني عميهلما نة ل عاللىة ميتارالىة عى  
القدس لًلان  كا،لة امللضلة ميتاراك، ميسا،لملما احللا  العلملة ميالسقاللة يف القدس ياعتًار  ىىن 

ميهلىىا ميي ىىًًملا املكتًىىاا، تت ىىى  يإ،تالملىىا ميتتااعىىف  عملىىا احللىىا   ىىي ا،رضىىلة الىىر تنلىىي عللملىىا 
ميتتىىىيسع اىىىا ميتىىىملسع للملىىىا ميتلىىى  علىىى  ع تالملىىىا. ميعىىىا  املً ىىى  السىىىا  النلىىىي  ميالتطىىىلر التىىىاراي 
ملكتًىىة امل ىى د ا، وىى ،  لضىىلة الدرابىىة مييىىملر  ا  تمىىاإ، ءىىامي د تلمىى  النلىىي  ا،ميا هلىىىن 

ايعدا  عا ىىف تطلر ىىا  ىىىت عوىىع،ا احلىىاف ميع ىى دا تعىىعه املكتًىىة يف عمقملىىا التىىاراي الًعلىىد، مي  ىى
املً ىىى  السالىىى  يالدرابىىىة ميالت للىىىف لللضىىىع الىىىعا   ملكتًىىىة امل ىىى د ا، وىىى ، ءىىىامي د  عطىىىا  

  لر ميا علة هلىن املكتًة، مي اشادا عما تجم   نك يف  علملا العا  .
مي شًاة عنا ىعن  مي اميلأل ميالتملدا يف ثرابة امللضلة  بتلاا   قك    الدرابة ميالً  ، 

يالًلا،اا مياملعلل اا، يف  ف المىعميم القابىلة الىر اىع اىا املكتًىة ممىا عسىع على  شى  املوىاثر 
مي،ىىدر  املعلل ىىاا عنملىىا، ميلكىىر يىىىلأل  ىىا عطقىىأل، لىىإن ع ىىًأل يف هلقلىىا ا، ىىدام الىىر تع ىىي 

لىىىا   للملىىا الدرابىىة لملىىىا  ىى  تلللىىا اهلل ميعل،ىىك ميلهىىلك، مي ن  ا،ىىأل ا، ىىع  لملىىل لملىىد املقىىف،
عرلل    القعا  عن ينًملل   ا  ا يف  ىا الً    ى   وىلر  ىىت ععا ىك للمىا يعىد يىإذن اهلل، 

 مياهلل ميف التلللا، ميآ ع ثعلا،ا عن احلمد هلل رب العاملني.



 نتائج الدراسة وتوصياتها
عباعا ثرابة امللضلة ع  رملعة    النتائج ميع ع     التل لاا عبى لملما على  الن ىل  

 َالتاف
 النتائج : -أوالً  
عسًتأل الدرابة ععميية القدس تارالدا  نى ،لي ا  نى  لاف سجسىة آ م بىنة  ًىف املىلجث،  -7

 مي بج لتملا  نى حنل عريعة علع  ع،دا.
ر ىىدا الدرابىىة عميضىىاة احللىىا  العلملىىة ميالسقاللىىة يف القىىدس، مي ىىد  ا ث ار ىىا يف لىىرتاا،  -2

ىن المىا ع  يا،ميضىاة ال لابىلة ميا  توىاثية الىر تعا ًىأل مي ًل ا يف لرتاا ع ىع ، ميارتًىاد  ى
 عل  القدس  ج  تاراملا الطليف.

 لىىىاأل الدرابىىىة عىىى   ىىىد  ععا ىىىة  كتًىىىة امل ىىى د ا، وىىى   لىىى  تعلىىىع الًىىىلا   ا،ميا   -3
 لنلي ا  نى حنل عريعة علع  ع،دا تقعيًدا.

قىىدس علىى   كتًىىة امل ىى د ر ىىدا الدرابىىة  ىىد  تىىيس  ا،ميضىىاة العلملىىة ميالسقاللىىة يف ال -4
 ا، و   ج  الارتاا التارالة املتعا ًة.

مي ا ىىىىة يف العوىىىىعي  ا،يىىىىليب  – لىىىىاأل الدرابىىىىة عىىىى   ىىىىد  ا تمىىىىاإ احلكىىىىاإ امل ىىىىلمني   -5
 ياملكتًة مي  داث ا ياملوا   ميالكت  ميمي   ا،مي ام عللملا. –مياململل ي 

 عملا العا   ميالر اسلأل يف َ ر دا الدرابة  د  املعا،ا  الر تعا،لملا املكتًة يف ميض -9
 عدإ  ج  ة املًد احلاف للمكتًة     ل  ا،ساث ميالت ملل اا ميا ضا   ميالتمللية. -ع

 القولر اللاض  يف ت  لف  قتنلاا املكتًة يف ب جا  ديسة. -ب
عدإ العناية مب ملعاا املقتنلاا    الكت  ميالدميرياا مياملخطلطاا، يالع ن    تعاسلىة  - 

 ملعاا الر هلتا   ا جتللد ميتوليع ميتع لن. ىن ال
 ضع  ا،عما  الانلة يف املكتًة مي ا ة عمللر الاملعبة ميالتونل . -ث
 ،قص عدث املل اني اململ لني يف املكتًة. -ه
 عدإ ميللث  ل ا،لة  ووة للمكتًة. -مي



 التوصيات : –ثانًيا 
 يف ضل  النتائج ال ايقة تل ي الدرابة مبا يلي َ 
امل ىىىجمللني عىىى  املكتًىىىة علىىى   جيىىىاث  ًىىىد آ ىىىع للمكتًىىىة عمي علىىى  ع ىىىف تقىىىديع جتديىىىد   ىىى  -7

  ًنا ا احلاف.
ضعمير  ا  تماإ ييساث املكتًة ميجتديدن ميلا امللا ااا الدميللة، مللا ًة التطلراا احلديسىة  -2

 مي لجمة ا ل املناب  للعمياث.
 موىىىىدر عبابىىىىي   –لنىىىىدر  ميالرتاسلىىىىة ميال  ىىىىا يا -،مىىىىعدا ،مهلىىىىة الكتىىىى  املقتنىىىىا  يف املكتًىىىىة -3

 ميرئل ي     واثر املعلل اا، مي ىت ميك  احلااي عللملا تل ي الدرابة يالن ًة هلا مبا يليَ
 ا  تماإ يت للد رملعاا  ىن الكت  ميتع لن  ا حيتا   نملا  ا تع لن. -ع

 بععة ت  لف  ىن الملعاا يف ب جا  ديسة. -ب
 الملعاا مي ،لا  الاملارس الج  ة هلا. العمف عل  لملعبة ميتونل   ىن - 
العمىىف علىى  ت مييىىد املكتًىىة يالكتىى  ا ديىىد  عمي د يىىيمي   ىى  ال ىىل  انلىىي مياتىىارلي لتنملىىة  -ث

 رملعاا املكتًة ميذل  ميلا بلابة  كتلية.
 العمف عل  شعا  املكتًاا القدمية مي ا ة  كتًاا ا،لعاث يالقدس ميضمملا  ا املكتًة. -ه
مهلة الدميرياا نالو   ميالجا(  مودر     واثر املعلل اا املتمل  ، مي ىت ،معدا ، -4

 ميك  احلااي عللملا تل ي الدرابة يالن ًة هلا مبا يليَ
 جتللد رملعاا الدميرياا يولر  لنلة. -ع

 تكملة ا،عداث النا وة  نملا بلا  ع  طعيا شعائملا عمي توليع ا. -ب
امي ىىة العطليىىة عىى  طعيىىا تىىلل  ا،لملىى   امل ىىاعد   امملىىا يف  كىىان  نابىى  تىىتن للىىك  ق - 

 لىل .
  جياث عرل   ا ة للدميرياا. -ث
 ت  للملا يف ب جا  ديسة. -ه
،معدا ،مهلة املخطلطاا ياعتًار ا  ودردا ،اثردا   يقدر يسم ، مي ىت ميك  احلاىاي عللملىا  -5

 تل ي الدرابة يالن ًة هلا مبا يليَ 
  لن  ىن املخطلطاا ميتوليع ا مي لا،تملا.شعا  ا،لمل   الهعميرية لرت  -ع



ابىتخداإ علملىى   التكللىى  ميالتًخى  حلاىىظ  ىىىن املخطلطىاا يف لىىل  نابىى  ميلتخالىى   -ب
 عاثياا ال    ميآسار ا ل عللملا.

العمف عل  تكملة   دار لملارس للمخطلطىاا املللىلث  ياملكتًىة للتععيى  اىا ميا عىجإ  - 
 عنملا يطعيقة علملة بللمة.

ل   ياث  عدث املىل اني ياملكتًىة ميذلى  يتعلىني ا،شىخا  املىمل لني مياملتخووىني العمف ع -9
 يف را  املكتًاا للقلاإ يا،عما  الانلة يف املكتًة نيف  دميث ني ة علعاث عل  ا، ف(.

  ولص  ل ا،لة بنلية  نابًة للمكتًة  بتخدا ملا  يثا  لت ل  ثمي ب العمف اا. -1
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